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         Menen, 14 april 2021 
Beste ouders, 
Beste sympathisanten, 
 
Na een zonovergoten week voor de 
paasvakantie, kregen we tijdens de 
paasvakantie sneeuw, hagel, regen en het 
was verraderlijk koud, … 
Aprilse grillen noemen ze dat. 
Het weer valt niet mee, maar ook de 
coronacijfers doen het niet goed.  
 
Tijdens het onderwijsoverleg van maandag, 12 april werd bepaald dat de basisscholen zullen openen, 
mits maatregelen. 
In dit schoolbabbeltje vinden jullie de update, om te starten na de paasvakantie, op maandag, 19 
april 2021. Geniet verder nog van de laatste dagen van de vakantie. 
 
Carine Favoreel 
Directeur 
 

Kalender 

 
Maandag, 19 april 2021 Heropstart – instap 5 – nieuwe peuters 

Woensdag, 21 april 2021 Buitenspeeldag  

Vrijdag, 30 april 2021 Pedagogische studiedag – geen school voor de 
leerlingen 

Woensdag, 5 mei 2021 Openklasdag K1 

Van donderdag, 13 mei t.e.m. maandag, 17 mei 2021 Verlengd weekend (+ vrije dag) 

Dinsdag, 18 mei 2021 Instap 6 – nieuwe peuters 

Donderdag, 20 mei 2021 Schoolreis kleuters 

Van zaterdag, 22 mei t.e.m. dinsdag 25 mei 2021 Verlengd weekend (+ vrije dag) 

Woensdag, 5 juni 2021 Openklasdag K1 

Woensdag, 23 juni 2021 Zomerontbijt voor alle leerlingen 

Donderdag, 24 juni 2021 Rapport 5 + oudercontact 

Donderdag, 24 juni 2021 Proclamatie K3/L6 

Maandag, 28 juni 2021 Schoolreis lagere afdeling 

Dinsdag, 29 juni 2021 Laatste schooldag 

Woensdag, 30 juni 2021 Pedagogische studiedag – geen school voor de 
leerlingen 

Van donderdag, 1 juli t.e.m. dinsdag, 31 augustus zomervakantie 

‘t  schoolbabbeltje 
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Update corona – Heropstart basisonderwijs na de paasvakantie 

 
De basisscholen gaan volledig open op maandag, 19 april. 
Naast de algemene veiligheidsmaatregelen zijn volgende maatregelen van kracht (niveau leerlingen): 

➢ Heel wat activiteiten gaan buiten door. 
➢ De refter mag opnieuw open – bij mooi weer eten we buiten – we eten samen met de 

klasbubbel. 
➢ Daguitstappen zijn toegelaten (zie hieronder *). 
➢ Speeltijden gaan gedeeltelijk gescheiden door – we spelen met kinderen uit de eigen klas. 
➢ De huiswerkbegeleiding (studie) op maandagavond gaat opnieuw door. 
➢ Essentiële derden (logopedisten, CLB, ondersteuners, leerkrachten DKO, SO, …) komen op 

school als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is. 
➢ De lokalen worden voortdurend verlucht. 
➢ De leerlingen vanaf het 5de en het 6de leerjaar zijn verplicht om een mondmaster te dragen: 

Binnen altijd, buiten als de afstand niet kan worden gerespecteerd. 
 
(*) extra-murosactiviteiten 

➢ Daguitstappen mogen doorgaan, op voorwaarde dat je de uitstap en het vervoer (geen 
openbaar vervoer) organiseert binnen de klasgroep en na risicoanalyse van de 
preventieadviseur van de school. 

 
 

Pedagogische studiedag – vrijdag, 30 april 2021 

 
Op vrijdag, 30 april is er geen school voor uw kind. 
Het schoolteam houdt een pedagogische studiedag ‘techniek’. 
De studiedag werd al meerdere keren uitgesteld, omdat we graag fysiek 
hadden vergaderd. Maar nu laten we de studiedag digitaal doorgaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pedagogische studiedag – woensdag, 30 juni 2021 

 
Op woensdag, 30 juni is er geen school voor uw kind. 

 
 
 
 
 
Het schoolteam houdt een pedagogische vergadering om het 
schooljaar 2021-2022 voor te bereiden. 
 
De laatste schooldag voor uw kind is dinsdag, 29 juni 2021. 
 

 
 

Mondmaskers verplicht aan de schoolpoort 

 
We willen graag alle ouders vragen om een mondmasker te 
dragen bij het afhalen van de kinderen aan de poort van de 
school. 
Er geldt in Menen nog steeds een mondmaskerplicht in de 
volledige Rijselstraat en op drukke plaatsen (SCHOLEN, 
winkelcentra…) voor iedereen vanaf 12 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vrije inschrijving 

 

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 
 
De vrije inschrijvingen in de basisscholen van Menen starten op 25 mei 2021. 
In verschillende klassen hebben we nog een plaatsje vrij. 
Interesse? 
Neem dan contact op met het secretariaat van de school 056/512400. 



Didactische uitstappen, wijnverkoop, … 

 
We gaan ervan uit dat de veiligheidsmaatregelen zullen versoepelen. 

 
We willen graag nog enkele activiteiten organiseren van zodra 
dat mogelijk is. 
We denken aan schoolreis, … 
We plannen ook een wijnverkoop (eind mei/begin juni), 
tenminste als dat terug wordt toegelaten. 
We houden u uiteraard op de hoogte. 

 

Zwemmen  

 
Hieronder de laatste data waarbij we als school zullen gaan zwemmen. 

Maandag, 03 mei 2021 

Maandag, 31 mei 2021 

Maandag, 14 juni 2021 

 
Breng een zwembroek of een badpak mee met een kleine en een grote handdoek in een rugzak. 
 

Inzamelactie BEBAT 

 
We doen terug mee met onze school aan de grote BEBAT 
inzamelactie. 
Per ingezamelde kilogram oude batterijen krijgen we 1 punt. 
Hiermee kunnen we materiaal voor de leerlingen aankopen. 

Hebben jullie nog lege en oude 
batterijen? Breng deze dan zeker mee. 
 


