
NIEUWSBRIEF NR. 7 - maart 2020   

 

Data maart: 
vrijdag     : groep 6 - 7 - 8 zwemmen de hele maand maart 

zaterdag     07/03: Zwemwedstrijd in Sportoase Elshout  

maandag    09/03: groep 3 en 4: voorstelling ‘Miss Wifi en de Koebrev experimenteren’ 

woensdag  11/03: groep 7 en 8: workshop ‘Rijkdom en dynamiek van het Nederlands’ door  

Emanuel Maes 

groep 5 en 6: handbaltoernooi in sporthal Vordenstein  

donderdag 12/03: oudercontact blok 1 - 2 

vrijdag        13/03: Nationale pyjamadag  

oudste kleuters startgroep (geboortejaar 2016): medisch 

schooltoezicht > info volgt 

dinsdag      17/03: menggroep A en  B: workshop Brasschaat ‘Technopolis on tour’ 

oudercontact blok 3 - 4 

woensdag  18/03: papa’s kleuters vaderdag 

maandag   23/03: groep 3 - 4 - 5 - 6: workshop door illustrator Alain Verster 

dinsdag      24/03: ouders menggroep B: versieravond Pasen 

woensdag  25/03: groep 7 - 8: workshop door DJ 

 

Reeds gekende data april: 
donderdag  02/04: groep 6: medisch schooltoezicht 

groep 7 en 8: doe-dagen in De Nekker Mechelen 

vrijdag         03/04: Paasfeest  

groep 6 - 7 - 8: zwemmen 

maandag     06/04: start paasvakantie 

woensdag    29/04: groep 5: workshop druktechnieken 

donderdag   30/04: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG > geen kinderopvang mogelijk! 

   

Lopende academies: 
De huiswerkacademie en de sportspetters lopen door in de maand maart. 

> Huiswerkacademie op 2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26  en  30 maart (maandag en donderdag). 

> Sportspetters op 2 - 9 - 16 - 23 en 30 maart (maandag). 

 

Academie EHBO: 
Met trots stellen wij jullie de nieuwe academie EHBO voor die na de 

Paasvakantie van start gaat. Het Vlaamse Kruis is een hulporganisatie met 

afdelingen en kernen verspreid over Vlaanderen. Onder het motto: ‘Jong 

geleerd is oud gedaan’ lanceerden wij een basis EHBO-cursus. 



De cursusleider leert op een speelse manier de knepen van een verantwoorde EHBO en dit 

aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 

Ben jij een echte helper en wil je graag leren wat je moet doen als iemand gewond is of bij een 

noodgeval? Twijfel dan niet en schrijf je snel in voor de academie EHBO, de plaatsen zijn 

beperkt!  

 

Groep : 3 - 4 - 5 

Data: Dinsdag  6 - 21 - 28 april van 15.15u tot 16.30u  

Dinsdag  5 - 12 - 19 mei en 2 juni van 15.15u tot 16.30u 

Locatie: klaslokaal meester Bruce 

Kostprijs: 8€ per academie (6X8=48€) 

U krijgt een schrijven met de betalingsgegevens na de inschrijving. 

Inschrijving: Inschrijvingen voor 3 maart! > via onderstaande link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCBRGDsFRfmZxsSxypstvSB0c5ds6f4u
2_EAWLF2pfrEVcpg/viewform 
 

Academie striptekenen: 
- ‘Lay-out’ en ‘scenario’, wat is dat precies? 

- Hoe maak je tekstballonnetjes en welk geluidseffect heeft een donderwolk? 

- Waarin verschilt een ‘superheld’ van een ‘anti-held’? 

In deze workshop krijg je antwoord op al deze vragen en meer... 

Strips, ze zijn er in alle soorten en maten. Van Spiderman tot Jommeke, van 

schoolreisjes tot ruimtereizen, je kan het zo gek niet bedenken, of het komt voor in 

stripverhalen. Zit je zelf vol toffe ideeën, teken je graag en heb je zin om zelf eens een strip te 

maken? Schrijf je dan zeker in voor deze academie. De echte striptekenaar Steven de Rie helpt 

je in deze cursus, aan de hand van oefeningen & voorbeelden om je eigen figuur of strip te 

maken. Daarnaast krijg je ook nog bladen vol tekentips mee naar huis, zodat je thuis nog 

verder kan tekenen. 

 

Groep : 6 - 7 - 8 

Data: Dinsdag  19 mei en 2 - 9 - 16 - 23 juni van 15.15u tot 16.30u 

Locatie: klaslokaal  

Kostprijs: 6€ per academie (5X6=30€) 

U krijgt een schrijven met de betalingsgegevens na de paasvakantie. 

Inschrijving: Inschrijven voor 27 april! > via onderstaande link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdai3eYShlXtQdsfD3VQxNFkDx6Ni_yEvrZJ3bC8C

Ecgf3b4g/viewform 
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Grootouderdag: 
De grootouderdag was een succes. De 300 enthousiaste kleuters en grootouders beleefden 

een gezellige voormiddag samen. Fijn dat jullie erbij waren. 

 

Nationale Pyjamadag: 
Vrijdag 13 maart besteden we met de hele school aandacht aan de actie Bednet. Alle kinderen 

mogen in hun pyjama naar school komen.  

Carnaval: 
We willen de creatieve ouders die de gemeenschapsruimte mee versierden bedanken voor 

hun inzet. 

FEEST-FEEST-FEEST-FEEST-FEEST-FEEST-FEEST-FEEST-FEEST-FEEST-FEEST-FEEST 

Zaterdag 16 mei vieren we FEEST! Tussen 15.00u en 19.00u is iedereen welkom om de 

rommelmarkt te bezoeken, taart te eten , spelen, kunst te maken, babbelen, drinken , fietsen, 

springen enz. 

 

Wie o wie wil er één of meerdere kraampjes op de rommelmarkt? 

Info en inschrijven:  martine.cop@marnixschool.be  

 

Wie o wie wil er een mooie en lekkere taart bakken voor de ‘Bake off BMS’-wedstrijd? 

Info en inschrijven: petra.hendrikse@marnixschool.be 

 

Wie o wie wil er meewerken aan het kunstwerk tijdens het feest? 

Info en inschrijven: corina.elst@gmail.com 

Vriendelijke groeten Het BMS-team 
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