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‘t schoolbabbeltje
Menen, december 2021

Beste ouders,
De wintervakantie start een week vroeger dan verwacht.
Ik wens iedereen een fijne wintervakantie en prettige feestdagen.
Hou het gezellig en veilig.
We kijken allemaal uit naar een hoopvol en spetterend 2022, en naar een normaal leven.
Carine Favoreel
Directeur

Kalender 2022
van zaterdag 18 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari
2022
woensdag 19 januari 2022

wintervakantie

dinsdag 25 januari 2022

forum

woensdag 26 januari 2022

openklasdag K1

donderdag 27 januari 2022
vrijdag 4 februari 2022
dinsdag 15 februari 2022
donderdag 17 februari 2022

rapport + oudercontact
doe-dag L6
infoavond L6
forum

dinsdag 22 februari 2022

carnaval

van zaterdag 26 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart
2022
dinsdag 8 maart 2022

krokusvakantie

woensdag 16 maart 2022

openklasdag K1

dinsdag 22 maart 2022

forum

schoolfotograaf

dag van de levensbeschouwing

Wintervakantie
Het overlegcomité van onze regering besliste op vrijdag 3 december 2021 dat alle leerlingen en
leerkrachten een extra week vakantie krijgen. De wintervakantie start op zaterdag 18 december
2021. We verwachten de kinderen terug op school maandag 10 januari 2022. We wensen iedereen
een prettige vakantie en fijne feestdagen.

Noodopvang 20 december t.e.m. 24 december 2021
De school voorziet noodopvang enkel voor de leerlingen waarbij beide ouders tewerkgesteld zijn in
een cruciale sector. De school voorziet geen voor- en naschoolse opvang. Alle ingeschreven
leerlingen zijn welkom via de witte deur om 8u45.

Rapport + oudercontact
Door het verlengen van de wintervakantie zijn we genoodzaakt het oudercontact te verplaatsen naar
donderdag 27 januari 2022. We willen de kinderen alle tijd geven om na de wintervakantie hun
proefwerken af te leggen. Meer info omtrent het oudercontact volgt.

Opbrengst koekenverkoop
De school wil alle ouders, kinderen, leerkrachten, … bedanken om inspanningen te leveren bij de
koekenverkoop. De vriendenkring kan trots vertellen dat er met de opbrengsten een nieuw
speeltoestel zal aangekocht worden voor de lagere speelplaats. Binnenkort kunnen jullie foto’s
terugvinden op de facebookpagina van de school.
Schoolfotograaf
Woensdag 19 januari zal de schoolfotograaf langskomen om gezinsfoto’s, klasfoto’s en individuele
foto’s te nemen van jullie kind(eren). Wie niet wenst deel te nemen aan de schoolfotografie dient dit
op voorhand aan te geven op het blad dat de kinderen meekrijgen.

Forum 25 januari 2022
Zullen jullie ook benieuwd wat de kinderen leren tijdens
hun project? Welke muzische activiteiten krijgen ze?
Welke talenten heeft iedereen?
Kom dan zeker een kijkje nemen via onze livestream. Het
volledige forum zullen jullie kunnen meevolgen door te
klikken op onderstaande link.
https://meet.google.com/ior-wdwz-joc
De kinderen willen jullie graag virtueel ontmoeten!

Doe-dag L6
Vrijdag 4 februari 2022 zal het 6e leerjaar een dag meevolgen met de lessen in het secundair
onderwijs. Daar krijgen de leerlingen een voorproefje van lessen Engels, techniek, Frans, Latijn, …
Verdere info omtrent de doe-dag volgt.
Schoolfeest
Wegens de huidige coronasituatie, zijn we genoodzaakt het schoolfeest van 5 februari 2022 te
annuleren. We volgen de situatie op en hopen het schoolfeest te kunnen verplaatsen naar een ander
tijdstip. Dank bij voorbaat voor jullie begrip.

Ouderinfoavond L6
De infoavond voor alle ouders van de leerlingen L6 zal doorgaan op dinsdagavond 15 februari 2022.
Afhankelijk van de coronamaatregelen zal de infoavond fysiek of digitaal doorgaan. Jullie ontvangen
hierover nog verdere concrete info.
Carnaval
Dinsdag 22 februari 2022 vieren we carnaval op school. De kinderen mogen die dag verkleed naar
school komen. Meer info omtrent de activiteiten zal later worden meegedeeld. Opnieuw moeten we
rekening houden met de coronasituatie.

