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         Menen, juni 2022 
 
 
 
 

Beste ouders, 
 
 
Het schooljaar zit er bijna op. In juni wordt de leerstof herhaald en getoetst. Nog een laatste duwtje 
richting de toetsenperiode voor de kinderen.  
 
Na de toetsenperiode voorziet de school een lucratieve week. Zo krijgen de kinderen uitgebreid de tijd 
om samen met de klas nog enkele leuke activiteiten te doen. 
 
De kinderen krijgen de kans om hun talenten te tonen tijdens de talentenshow, een gezamenlijk 
zomerontbijt, een verfrissend ijsje, … 
 
Mogen we vragen dat jullie kind(eren) een stevige zak meebrengen zodat we alle ingevulde 
werkboeken kunnen meegeven.  
We sluiten het schooljaar af op woensdag, 29 juni. 
 
We wensen jullie een deugddoende en hopelijk ook zonnige zomervakantie! 
 
Martijn Stragier 
Beleidsmedewerker 
 

Kalender 2022 

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

verlengd weekend Hemelvaart + facultatieve 
verlofdag 

donderdag, 2 juni 2022 schoolreis kleuters 

van zaterdag 4 juni t.e.m. dinsdag 7 juni 2022 verlengd weekend Pinksteren + facultatieve 
verlofdag 

donderdag, 23 juni 2022 zwemmen 

maandag, 27 juni 2022 schoolreis lager 

dinsdag, 28 juni 2022 oudercontact + receptie K3/L6 

woensdag, 29 juni 2022 zomerontbijt kleuter + lager 

donderdag, 30 juni 2022 pedagogische studiedag 

 

 

‘t  schoolbabbeltje 
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maandag, 29 augustus 2022 Open school 

donderdag, 1 september 2022 Eerste schooldag 

vrijdag, 30 september 2022 Pedagogische studiedag 

donderdag, 27 oktober 2022 Rapport 1 

zaterdag, 29 oktober 2022 t.e.m. zondag, 6 
november 2022 

Herfstvakantie 

vrijdag, 11 november 2022 Wapenstilstand 

maandag, 28 november 2022 Pedagogische studiedag Futura 

dinsdag, 20 december 2022 Rapport 2 en oudercontact 

zaterdag, 24 december 2022 t.e.m. zondag, 
8 januari 2023 

Kerstvakantie 

woensdag, 25 januari 2023 Schoolfotograaf 

zaterdag, 18 februari 2023 t.e.m. zondag, 
26 februari 2023 

Krokusvakantie 

zaterdag, 11 maart 2023 Schoolfeest 

zaterdag, 25 maart 2023 Open school Futura 

dinsdag, 28 maart 2023 Rapport 3 en oudercontact 

maandag, 3 april 2023 t.e.m. zondag, 16 
april 2023 

Paasvakantie 

vrijdag, 28 april 2023 Sportdag  

zaterdag, 29 april 2023 Eerste communie 

weekend van 6 mei 2023 Vormsel 

woensdag, 17 mei 2023 t.e.m. zondag, 21 
mei 2023 

Verlengd weekend van Hemelvaart 

zaterdag, 27 mei 2023 Lentefeest 

zaterdag, 27 mei 2023 t.e.m. woensdag, 31 
mei 2023 

Verlengd weekend van Pinksteren 

vrijdag, 30 juni 2023 Pedagogische studiedag 

zaterdag, 1 juli 2023 t.e.m. donderdag, 31 
augustus 2023 

Zomervakantie 

 
 

Verlengd weekend Pinksteren 

 
 
Van zaterdag 4 juni t.e.m. dinsdag 7 juni 2022 hebben de kinderen een verlengd 
weekend en is er geen school. 
  
 
 

 

 

 

 

Schoolkalender 2022-2023 



 
 

Schoolreis kleuter – donderdag 2 juni 2022  

 
Op donderdag 2 juni 2022 vertrekken de kleuters op schoolreis naar Jungle City te Doornik. Gelieve 
een lunchpakket, drankje en eventueel reservekledij te voorzien voor jouw kleuter. De bus vertrekt 
om 9 u stipt richting Doornik. We verwachten de kleuters rond 16u terug op school. Eventuele 
wijzigingen (vertraging schoolbus, …) geven we door via de facebookpagina van de school.    
https://futurascholen.be/basisschoolVDM/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolreis lager – maandag 27 juni 2022 

 
Op maandag 27 juni 2022 vertrekken alle kinderen van de lagere afdeling op schoolreis naar 
Bellewaerde. Gelieve een lunchpakket, drankje en eventueel regenkledij te voorzien voor jouw 
kind(eren). De bus vertrekt om 9 u stipt richting Bellewaerde. We verwachten de kinderen terug op 
school rond 17u. Eventuele wijzigingen (vertraging schoolbus, …) zullen worden meegedeeld via de 
facebookpagina van de school.    
https://futurascholen.be/basisschoolVDM/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerkrachten verwelkomen je graag op school op dinsdag 28 juni 2022 om de vorderingen van 
jouw kind(eren) te bespreken. Verdere info omtrent het oudercontact krijgen jullie later 
meegedeeld. Er is de mogelijkheid om nog iets te drinken op het afgelopen schooljaar.  
Einde van de lessen op dinsdag, 28 juni 2022 om 15 uur. 
Bus – regeling zoals op vrijdag. 

 
   
 

Dinsdag 28 juni 2022 van 15u – 18u30. 
   
 

Rapport - oudercontact 

https://futurascholen.be/basisschoolVDM/
https://futurascholen.be/basisschoolVDM/


 
 
 
 
 
Maakt jouw kind(eren) de overstap naar het eerste leerjaar of zetten ze de stap naar het 
middelbaar? Kom dan samen met ons deze overstap vieren. Jullie zijn van harte welkom vanaf 18u30 
op de proclamatie van je kind.  

 
 
  Dinsdag 28 juni 2022 vanaf 18u30 
 
 
 

 
 
Ben je creatief? Of heb je een muzikaal talent? Wil je jouw sporttalent etaleren? Kom dan je talent 
tonen dinsdag 28 juni. Meer info omtrent het vrij podium zal later worden meegedeeld. 
 
 
 
We vieren gezamenlijk de laatste schooldag. Alle leerlingen krijgen een uitgebreid 

ontbijt aangeboden op school. De leerlingen evalueren samen met hun 

klasleerkracht het voorbije schooljaar. 

 

  

 

Donderdag 30 juni 2022 is het pedagogische studiedag. Er is die dag GEEN school voor je kind(eren). 

 

Zijn jullie ook nieuwsgierig wie de klasjuf is en in welk klaslokaal je les zal krijgen? Dan zijn jullie van 
harte welkom op de open school op maandag 29 augustus 2022 van 16u – 18u.  
 

 
Het voltallige Futura team wenst iedereen een deugddoende zomervakantie! 
We verwelkomen jullie graag allen terug op maandag 29 augustus 2022 van 16u tot 18u. 
 

 

 

 

  

 

Pedagogische studiedag – donderdag 30 juni 2022 

Zomerontbijt – woensdag 29 juni 2022 

Zomervakantie  

Receptie K3 – L6 

Futura talentenshow – dinsdag 28 juni 2022 

Open school – maandag 29 augustus 2022 


