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‘t schoolbabbeltje
Menen, 11 juni 2021

Beste ouders,
Beste sympathisanten,
Het schooljaar 2020-2021 is er een om niet te vergeten.
Niemand had gedacht dat corona ons zo in zijn macht zou
hebben.
Gelukkig neemt het aantal ziekenhuisopnames af, is al een
groot deel van de bevolking gevaccineerd en kunnen de
maatregelen versoepelen.
Laten we met zijn allen genieten van een zorgeloze,
deugddoende vakantie.
En laten we duimen voor een ‘normaal’ schooljaar 2021-2022.
Carine Favoreel
Directeur

Kalender
maandag, 28 juni

middagmaal aangeboden door de
vriendenkring – frietjes, ... ijsje

maandag, 28 juni

rapport 5 - proclamatie L6

dinsdag, 29 juni

lunch in het park

dinsdag, 29 juni

laatste schooldag

woensdag, 30 juni

pedagogische studiedag –
geen school voor de leerlingen

van donderdag, 1 juli t.e.m. dinsdag, 31 augustus

zomervakantie

vrijdag, 27 augustus

openschooldag vanaf 16 uur

Vriendenkring trakteert…
Op maandag, 28 juni trakteert de vriendenkring van de school alle kleuters
en leerlingen op frietjes, chicken nuggets, kipcorn, … en met een ijsje.

Rapport 5 – digitaal oudercontact
Uw kind krijgt op maandag, 28 juni rapport 5 mee naar huis.
De kleuters van de 3de kleuterklas krijgen op maandag, 28 juni de
synthesefiche einde kleuterklas mee naar huis.
Indien u het wenst, kan u een digitaal oudercontact aanvragen.
De leerkrachten geven u door wanneer dergelijke gesprek kan
doorgaan.
De zorgcoördinator heeft verschillende ouders al vooraf uitgenodigd voor een gesprek met haar en
de klastitularis.

Vrije inschrijving

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022
De vrije inschrijvingen in de basisscholen van Menen zijn gestart op 25 mei 2021.
In verschillende klassen hebben we nog een plaatsje vrij.
Kennen jullie iemand die interesse heeft om in te schrijven?
Laat hen gerust contact opnemen met het secretariaat van de school 056/513578.

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.

Activiteiten einde schooljaar
De leerlingen van het 1ste, 2de,3de en 4de leerjaar maken
met hun klasbubbel nog een uitstap naar de
kinderboerderij in Kortrijk.
De kinderen kregen nog een brief mee.

Uitnodiging openschooldag, vrijdag, 27 augustus vanaf 16 uur

Welkom op onze openklasdag op vrijdag, 27 augustus!
Hou alvast de datum vrij.
Het wordt een kennismaking met de klas en met de leerkracht(en) van
uw kind.
Elk gezin ontvangt na 15 augustus nog een persoonlijke uitnodiging.
Geefkast – futurascholen
De futurascholen starten het schooljaar 2021-2022 met een geefkast in alle scholen.
We naderen het einde van het schooljaar.
Beslist hebben jullie spullen, die jullie volgend schooljaar niet meer zullen gebruiken.
We zamelen vanaf 21 juni allerlei bruikbare en zo goed als nieuwe spullen in, die we in september in
de geefkast zullen plaatsen.
Wat kun je geven?
Een breed gamma aan spullen, die we op school kunnen
gebruiken:
- zwemgerief (badpak, zwembroek)
- turngerief (short, turnpantoffels, sportschoenen)
- schoolgerief (boekentas, rugzak, etui, mappen, … )
- kledij (regenjas, joggingbroek, sweater, trui, jas, … )
- schoenen (allerlei)
- speelgoed (allerlei)
- boeken (leesboeken jongste lezers, strips, … )

We zamelen vanaf maandag, 21 juni tot en met maandag,
28 juni.
Spullen kunnen jullie afgeven in het secretariaat van de
school.
Dit is een initiatief van de werkgroep levensbeschouwing van de futurascholen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Schoolvakantie – bereikbaarheid – permanentie zomervakantie
Secretariaat is open tot en met vrijdag, 2 juli.
Directeur is aan het werk tot en met maandag, 5 juli.
Vanaf 16 augustus kan u terug contact opnemen met de school.
Er is permanentie van een leerkracht op de school vanaf
maandag, 23 augustus.

Kalender schooljaar 2021-2022
vrijdag, 27 augustus 2021
woensdag, 1 september 2021
zaterdag, 25 september 2021
donderdag, 28 oktober 2021
vrijdag, 29 oktober 2021
van zaterdag, 30 oktober t.e.m.
zondag, 7 november 2021
donderdag, 11 november 2021
woensdag, 24 november 2021
vrijdag, 26 november 2021
dinsdag, 21 december 2021
vrijdagnamiddag, 24 december 2021
van zaterdag, 25 december 2021
t.e.m. zondag, 9 januari 2022
vrijdag, 14 januari 2022
zondag, 13 februari 2022
donderdag, 24 februari 2022
van zaterdag 26 februari t.e.m.
zondag, 6 maart 2022
donderdag, 31 maart 2022
van zaterdag, 2 april t.e.m.
maandag, 18 april 2022
dinsdag, 19 april 2022
zaterdag, 23 april 2022
weekend van 7 mei 2022
zaterdag, 14 mei 2022
van donderdag, 26 mei t.e.m.
maandag, 30 mei 2022
zaterdag, 4 juni
van zaterdag, 4 juni t.e.m.
dinsdag, 7 juni 2022
dinsdag, 28 juni 2022
woensdag, 29 juni 2022
donderdag, 30 juni 2022
van vrijdag, 1 juli 2022 t.e.m.
woensdag, 31 augustus 2022

open school – vanaf 16 uur
eerste schooldag
lentefeest – eerste communie
rapport 1
griezelfeest
herfstvakantie
vrije dag - wapenstilstand
grootouders op bezoek
pedagogische studiedag – geen school voor de leerlingen
rapport 2 - oudercontact
halve dag vrij - kerstavond
wintervakantie
schoolfotograaf
valentijnsontbijt
rapport 3 - karakterrapport
krokusvakantie
rapport 4 - oudercontact
lentevakantie
paasontbijt
eerste communie
vormsel
schoolfeest
verlengd weekend van Hemelvaart + vrije dag
lentefeest
verlengd weekend van Pinksteren + vrije dag
rapport 5 – oudercontact – proclamatie L6
laatste schooldag
pedagogische studiedag – geen school voor de leerlingen
zomervakantie

