
NIEUWSBRIEF NR. 8 - MAART 2019 

  

Data maart: 
 01/03/2019: groep 5 tem 8: zwemmen 

04/03/2019 – 08/03/2019: krokusvakantie 

15/03/2019: groep 5 tem 8: zwemmen 

19/03/2019: groep 5: uitstap naar het Rivierenhof 

19/03/2019: oudste kleuters: culturele activiteit: “Stip” 

19/03/2019: ouders van startgroep A en groep 6: versieravond Pasen 

21/03/2019: oudercontact blok 1 & 2 

22/03/2019: groep 5 tem 8: zwemmen 

25/03/2019: groep 6: uitstap naar het Rivierenhof 

26/03/2019: oudercontact blok 3 & 4 

29/03/2019: groep 5 tem 8: zwemmen 
 

Reeds gekende data april: 
01/04/2019: groep 7 en 8: culturele activiteit: “Even geduld” 
02/04/2019: menggroepen: culturele activiteit: “Dikkertje Dap” 
04/04/2019: groep 7 en 8: doe-dag in de Nekker 
05/04/2019: Paasfeest 
08/04/- 22/04/2019: Paasvakantie 
23- 26/04/2019: projectweek 
25/04/2019: schoolraad 
29/04/2019: groep 8: medisch schooltoezicht 
 
Academies: 
De huiswerkacademie en de sportspetters lopen door in de maand maart. 

 
Bedankt! 
Hartelijke dank aan alle ouders die hun steentje hebben bijgedragen aan het verhuizen van de 
meubels! Mede door jullie hulp is alles vlot verlopen. 
 

Dankwoordje ouders van Pelle: 
Beste medeleerlingen, ouders, leerkrachten, sympathisanten 
We willen jullie allen hartelijk bedanken voor de andermaal geslaagde kerstactie ten voordele van 
o.m. de vzw "Duchenne Parent Project Belgium". De "Ziekte van Duchenne" wordt ondertussen al 
zo'n kwarteeuw aan grootschalig wereldwijd onderzoek onderworpen en heel geleidelijk groeit meer 
hoop dat de wetenschap ook deze aandoening ooit de wereld uit kan helpen.  De betrokkenheid van 
de school, de voorbije acht jaar, heeft ons als ouders ontzettend deugd gedaan.  Onze zoon kreeg 
een heleboel kansen en kon rekenen op bakken begrip, niet in het minst van z'n klasgenoten, die 
zalige bende van groep 8.  De opbrengst van de actie zal worden besteed aan twee doelen: het 
elektrisch ondersteunen van Pelle's fiets en het onderzoek waaraan hij nu al 1,5 jaar wekelijks 
deelneemt.  Bedankt Iedereen die dit mee mogelijk heeft gemaakt! 
Bert Wollaert en Els Anthonis, ouders van Pelle van groep 8. 
 

  



Klusmiddag speelplein 25 maart 2019: 
Op maandag 25 maart om 15u organiseert de speelplaatscommissie weer een klusmiddag. 
We willen graag een verrijdbaar kraampje maken voor de kleuters en de tuintjes hebben 
een opknapbeurt nodig. Wie lijkt het leuk om te helpen?  
 
We zijn minimaal op zoek naar het volgende aantal personen per klusje: 
Kraampje kleuters – 3 personen 

Borden kraampje schilderen – 2 personen 

Bakken tuintjes vernieuwen – 4 personen 

Vervangen hout bankjes – 2 personen 

Vullen kleuterzandbak  
  
Wat kan je eventueel meebrengen? 

Kruiwagen 

Schroefmachine 

Stevige handschoenen 

Schop 

 
Na afloop “participizza” voor wie heeft geholpen! Graag even een seintje van tevoren via 
miranda.van.den.berg@marnixschool.be zodat we de hoeveelheid pizza kunnen inschatten.  
  
Alvast bedankt! De speelplaatscommissie. 
 
 
Vriendelijke groeten 
 
Karen Dierckx 
Directeur Burgemeester Marnixschool 
Amerlolaan 53 
2900 Schoten – België 
03/658.00.40 
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