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‘t schoolbabbeltje
Menen, 11 februari 2021

Beste ouders,
Beste sympathisanten,
IJskoude nachten, sneeuw, zonnig en droog winterweer.
We trotseren de koude buiten, genieten van het
vriesweer en van de warmte binnen.
Voor de krokusvakantie wordt milder weer verwacht.
Dit jaar geen grote feesten en stoeten,
maar in onze bubbel
een mini carnaval,
met foute muziek,
een vrolijke, gekke sfeer,
een beetje zotheid.
Carine Favoreel
Directeur
Kalender
van zaterdag, 13 februari tot en met zondag, 21 februari 2021
vrijdag, 12 maart 2021
van zaterdag, 3 april tot en met zondag, 18 april 2021

krokusvakantie
pedagogische studiedag
paasvakantie

Naar het middelbaar

Dit schooljaar hebben we nog geen doe-dagen voor
de leerlingen van het 6de leerjaar kunnen
organiseren in de middenschool.
Van zodra de coronamaatregelen dit toelaat, zullen
we dit doen.
Wie op zoek is naar een middelbare school voor
volgend schooljaar, kan een kijkje nemen bij futura
secundair…
Alle info over het aanbod en over de overgang naar het middelbaar vindt u op de website
van de school http://futurascholen.be/secundair en www.facebook.com/futurasecundair
(4 maart 2021 om 18u30) op de virtuele infobalie.

Jeugdboekenmaand 2021

In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar.
Dat is niet alleen een goede reden om het lezen te vieren.
We zullen tussen 1 en 31 maart verschillende activiteiten in het kader van 'Lezen is een feest!'
organiseren of – coronaproof – deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de bibliotheek.

Pedagogische studiedag – vrijdag, 12 maart 2021 – afdeling Ons Dorp

Op vrijdag, 12 maart is er geen school voor uw kind.
De leerkrachten volgen nascholing.
We laten ons hiervoor begeleiden door de pedagogische begeleidingsdienst.

Watergewenning en zweminitiatie – 3de kleuterklas

We kunnen coronaproof gaan zwemmen.
Scholen en klassen worden niet gemengd.
De kleuters van de 3de kleuterklas gaan maandelijks zwemmen op
woensdag. De eerste les watergewenning is al voorbij.
Juf Linsey was heel trots op onze dappere, sportieve kleuters. Er
volgen na de krokusvakantie nog 5 lessen.
Mogen we vragen om uw kind op de dag van het zwemmen gemakkelijke kledij te laten aantrekken.
Liever geen kousenbroeken!

Eerste medisch onderzoek kleuters – CLB
Kleuterconsult (eerste medisch onderzoek kleuters) is een project
uitgewerkt door het CLB in samenwerking met de school. Baby’s en peuters
worden opgevolgd door Kind & Gezin.
Van zodra de kinderen in de eerste kleuterklas zitten, neemt het CLB de
preventieve gezondheidszorg over.
De ouders van de kleuters van de eerste kleuterklas worden persoonlijk
uitgenodigd door het CLB.

Toonmoment – project KUNSTKUUR
Op onze school loopt het project KUNSTKUUR in de 3de kleuterklas, het eerste, het tweede leerjaar
en het derde leerjaar.
Elke dinsdag krijgen de leerlingen een workshop muziek, onder begeleiding van juf Anthea,
leerkracht muziek aan de Stedelijke Academie van Menen.
Een toonmoment zit er voorlopig nog niet in, wegens de coronamaatregelen.
Foto’s en video’s vinden jullie op de website van de school.

Zeeklassen – van 3 mei tot en met 7 mei 2021

We hopen dat de zeeklassen kunnen doorgaan.
We kijken er alvast naar uit.

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.

Inzamelen batterijen

We doen een warme oproep om batterijen in te zamelen.
Met het geld dat wij voor de oude batterijen krijgen,
kunnen we speelplaatsspeelgoed aankopen.
Wil je deze actie steunen?
Vraag aan familie en vrienden of ze gebruikte batterijen
hebben, verzamel deze batterijen en breng ze mee naar
school.

Karakterrapport – na de krokusvakantie

Het karakterrapport wordt meegegeven na de
krokusvakantie.
De leerkrachten maakten een evaluatie van de
sociale vaardigheden van alle leerlingen.
We willen graag de gedragingen van elk kind in kaart brengen en bespreken. De kinderen worden
gewezen op goed gedrag en slecht gedrag. Het is de bedoeling om slecht gedrag om te buigen naar
goed gedrag.
Futura blaast 2 kaarsjes uit
Futura bestaat 2 jaar.
We willen alle personeelsleden van de futurascholen – en
in het bijzonder van onze school – van harte feliciteren.
Gekenmerkt door inzet, gedrevenheid, creativiteit,
flexibiliteit, enthousiasme, teamspirit vormen ze immer
een topteam.

