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Menen, maart 2022

‘t schoolbabbeltje
Beste ouders,

Eindelijk, we kunnen weer samen komen.
Op zaterdag, 30 april houden alle futurascholen een open
school, een ontdekmoment.
Iedereen is welkom van 11u tot 16u in alle futurascholen.
De kinderen krijgen één affiche mee per gezin.
We vragen jullie om de affiche zichtbaar uit te hangen.
Op onze school zullen in de namiddag workshops techniek
doorgaan. In dit schoolbabbeltje vinden jullie nog meer
uitleg.
Tijdens mijn aanwezigheid op afdeling Vander Mersch merk
ik dat verschillende kinderen vaak te laat op school zijn.
Mag ik jullie vragen om er een gewoonte van te maken om
ervoor te zorgen dat de kinderen ten laatste om 8u35 op
school zijn. Alvast bedankt.
We wensen jullie een deugddoende en hopelijk ook zonnige
lentevakantie!
Carine Favoreel
Directeur

We willen erop aandringen om jouw kind
op tijd naar school te sturen.
Het is wenselijk dat jouw kind ten laatste
om 8u35 op school is.
De lessen starten om 8u45.

Kalender 2022
van zaterdag, 2 april 2022 t.e.m. maandag, 18 april 2022

Lentevakantie

maandag, 18 april 2022

Paasmaandag = GEEN SCHOOL

dinsdag, 26 april 2022

dag van de levensbeschouwing

dinsdag, 26 april 2022

forum

zaterdag, 30 april 2022

ontdekdag Futura

vrijdag, 6 mei 2022

sponsoravond vriendenkring (Dormina)

vrijdag, 20 mei 2022

grensloop Menen

van donderdag, 26 mei 2022 t.e.m. maandag, 30 mei
2022
donderdag, 2 juni 2022

verlengd weekend Hemelvaart + facultatieve
verlofdag
schoolreis kleuters

van zaterdag 4 juni t.e.m. dinsdag 7 juni 2022
maandag, 27 juni 2022

verlengd weekend Pinksteren + facultatieve
verlofdag
schoolreis lager

dinsdag, 28 juni 2022

oudercontact + receptie K3/L6

woensdag, 29 juni 2022

zomerontbijt kleuter + lager

donderdag, 30 juni 2022

pedagogische studiedag

Dag van de levensbeschouwing – dinsdag, 26 april 2022
Dag van de levensbeschouwing:
Op dinsdag 26 april 2022 organiseren de futurascholen ‘De dag van de levensbeschouwing’.
Deze projectdag is bedoeld voor de leerlingen L6 uit de basisscholen en de 1ste jaars uit het
secundair.
De leerlingen zullen kennis maken met elkaars levensbeschouwing en een bezoekje brengen aan
enkele levensbeschouwelijke sites in Menen en Halluin.

Ontdekdag Futura zaterdag 30 april 2022
Op zaterdag 30 april 2022 houden alle Futurascholen
een ontdekdag op de afdelingen. Futura
Basisonderwijs Vander Merschplein zal de deuren
openen vanaf 11u. Kom gerust een kijkje nemen op
onze afdeling. Gedurende de volledige ontdekdag is er
randanimatie; ook de tearoom is voortdurend open.
Van 13u tot 15u kunnen de kinderen deelnemen aan
de workshops techniek.
Dagverloop:
-

-

11u:
o schooldeuren openen
o tearoom opent
13u- 15u:
o workshops techniek
16u:
o einde ontdekdag

Grensloop Menen – vrijdag 20 mei 2022
Na een afwezigheid van 2 jaar, gaat de grensloop terug door op
vrijdagavond 20 mei 2022.
Graag willen we talrijk aanwezig zijn met leerlingen en personeelsleden
van Futura.
Helpen jullie ons mee om de sportiefste school van Menen te zijn?
Praktische info:
Reeks 1: start om 17u45: jongens en meisjes 1e graad lager onderwijs: 1 ronde van 500m
Reeks 2: start om 18u00: jongens en meisjes 2e graad lager onderwijs: 2 ronden van 500m
Reeks 3: start om 18u30: jongens en meisjes 3e graad lager onderwijs: 3 ronden van 500m
Loop over 5 km met start om 19u15
Loop over 10 km met start om 20u00
Het inschrijvingsstrookje krijgen jullie in een aparte brief.

Schoolreizen
Dit jaar mogen de leerlingen weer op schoolreis. De schoolreis voor het kleuter gaat door in Jungle
City te Doornik op donderdag 2 juni 2022. De lagere afdeling gaat dit jaar naar Bellewaerde op
maandag 27 juni 2022. Willen de kinderen deelnemen aan deze activiteit dan vragen we om tegen
uiterlijk 1 juni 2022, 25 euro cash geld te betalen aan de klasleerkracht. Verdere info ivm vertrek en
benodigdheden wordt later meegedeeld.

Futura in de kijker
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten op school?
Volg ons via facebook:
https://www.facebook.com/futurabasisschoolvandermersch/

Lentevakantie
Het voltallige Futura team wenst iedereen een zonnige en deugddoende lentevakantie. We zien jullie
graag terug op dinsdag 19 april 2022.

