
NIEUWSBRIEF NR. 5 - JANUARI 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

ONZE BESTE WENSEN VOOR 

2021 vindt u hier. 

 

 
 
Belangrijke data januari:  

⮚ Huiswerkacademie voor groep 6 – 7 – 8 op maandag 11 – 18 – 25 januari. 
Kerstvakantie:  Maandag 21/12 tot en met vrijdag 01/01. 
Donderdag 07/01: groep 4: digitale workshop danstheater. 
Vrijdag 08/01: groep 3 en 4: zwemmen.                                                                                                    

groep 3: digitale workshop danstheater. 
Vrijdag 15/01:  groep 3 en 4: zwemmen. 

groep 4: digitale workshop danstheater. 
Na vrijdag 15/01: groep 5 – 6 – 7 – 8: Workshop improvisatietheater.    
   Kleutergroepen: Workshop creatief musiceren op school. 
Donderdag 21/01: Versieravond carnaval door ouders van startgroep B en menggroep A.                                                         

Info volgt via klasleerkracht. 
Vrijdag 22/01:  groep 3 en 4: zwemmen. 
Woensdag 27/01: Algemene ledenvergadering om 20.00u. 
Vrijdag 29/01:  Pedagogische studiedag. Geen kinderopvang mogelijk! 
 

Reeds gekende data februari: 
Woensdag 10/03: Carnavalsfeest. 
Krokusvakantie:  Maandag 15/03 tot en met vrijdag 19/03. 
 
Kerstsfeer op de BMS 

Hartelijk dank aan de ouders die onze speelplaats hebben omgetoverd tot een prachtig 
winterwonderland! Ook in januari mogen we nog genieten van deze feeërieke versiering. 

Telefoonnummer kinderopvang 
Voor en na de schooluren kunnen ouders de kinderopvang bereiken op het volgende nummer: 
0476 93 05 86  

https://drive.google.com/file/d/1kEplw6MhYNI8vWtiWx3k8cYleIUtA6RB/view?usp=sharing


Verweven met kunst en cultuur: muzikale oproep! 
 
We starten 2021 met veel muziek, dans en drama op de BMS. 
 
Tijdens de maand januari: 
- Komen er studenten van het Conservatorium les geven op school. 
- Hebben we verschillende workshops van de organisatie ‘Spelenderwijs’. 
- Volgen we online een theatervoorstelling. 
- Dansen we met de dansers van het Nederlands Danstheater in de klas. 
- En hebben we jullie hulp nodig… 
 
Welke musicerende ouders hebben zin om een instrument te komen voorstellen in de klas?       
Of ken je nog andere mensen die dit graag komen doen? 

Graag een mailtje sturen met daarin je naam, naam van je kind + het instrument dat je wil 
voorstellen en doorsturen naar petra.hendrikse@marnixschool.be 

Alvast bedankt voor de samenwerking. 

Algemene Leden Vergadering BMS VZW en Nederlandse Vereniging 
 
Op woensdag 27 januari 2021 staat de Algemene Vergadering van de BMS vzw en de 
Nederlandse Vereniging op het programma. Noteer alvast de datum in uw agenda. Meer 
informatie volgt via e-mail in januari.  

 
Inschrijvingsprocedure 2021 – 2022 
 
Ouders die een broertje of zusje (geboren in 2019) willen inschrijven op de BMS, hebben 
voorrang op de eerste inschrijvingsdag. Gelieve het broertje of zusje dat u wenst in te schrijven 
zo snel mogelijk aan te melden via deze link! Op die manier krijgen we zicht op het aantal vrije 
plaatsen voor nieuwe ouders. De volledige inschrijvingsprocedure via het online centraal 
aanmeldingssysteem van de gemeente Schoten volgt in de nieuwsbrief van januari 2021. 
Iedereen die een kind wil inschrijven, moet zich online registreren, ook broertjes en zusjes. 
Centraal aanmeldingssysteem: http://www.aanmelden.schoten.be/  
 

Juf Martine 
Ouders (groep 3 t/m 8) die vragen hebben met betrekking tot de gym- en zwemlessen kunnen 

steeds terecht bij juf Martine op het mailadres martine.cop@marnixschool.be 

Vriendelijke groeten  

Het BMS-team 
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