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Beste ouders,
De start van de krokusvakantie gaat gewoonlijk gepaard met tal van carnavalfeesten en optochten.
Ook dit jaar zal er in Menen en in veel andere steden en gemeenten – door corona – geen carnavalstoet zijn.
Feestjes kunnen gelukkig al weer wel.
In de klas mag het mondmasker van de kinderen eindelijk af.
We zullen terug kunnen kijken op de mooie snoetjes van onze leerlingen.
We gaan de goede richting uit, maar we blijven alert en houden het veilig.
Binnenkort kunnen we elkaar weer ontmoeten en samen feesten.
Noteer zeker enkele data in jullie agenda
- dinsdag, 26 april – grootouderaperitief
- zaterdag, 30 april – open school futura
- zaterdag, 14 mei - schoolfeest
Carine Favoreel
Directeur

Kalender tweede trimester
van maandag, 28 februari t.e.m. zondag, 6
maart 2022
maandag, 7 maart 2022
donderdag, 31 maart 2022
van maandag, 4 april 2022 t.e.m.
paasmaandag, 18 april 2022
dinsdag, 19 april 2022
zaterdag, 23 april 2022
dinsdag, 26 april 2022
zaterdag, 30 april 2022
zaterdag, 14 mei 2022

krokusvakantie
instap peuters geboren t.e.m. 7/09/2019
rapport 4 - oudercontact
lentevakantie
instap peuters geboren t.e.m. 19/10/2019
eerste communie
grootouders op bezoek
Open School in de futurascholen
schoolfeest

Karakterrapport lagere afdeling

Door de vele afwezigheden zullen de karakterrapporten
samen met rapport 4 worden meegegeven.

Schoolfotograaf – maandag, 31 januari 2022

Op maandag, 31 januari kwam de schoolfotograaf.
We vroegen vooraf welke foto’s we van jullie kind(eren) mochten nemen.
Het oudste kind van het gezin kreeg de bestelbonnen mee.
Gelieve ten laatste op maandag, 7 maart jullie bestelling met het bedrag
van de bestelling in gesloten omslag mee te geven met jullie kind.
We zullen de bestelling in de week van 7 maart doorgeven aan de fotograaf en verwachten dan de
week erop de foto’s;

Zeeklassen – 6de leerjaar – van woensdag, 23 februari t.e.m. vrijdag, 25 februari 2022

We hebben de veiligheidsmaatregelen moeten afwachten en waren enorm blij dat de zeeklassen
mochten doorgaan.
We wensen alle leerlingen van het 6de leerjaar een fijne driedaagse aan zee.

Inschrijvingen peuters geboren in 2020 – broertjes en zusjes en kinderen personeel - voorrang
Van 7 februari tot 20 februari hebben we broertjes en zusjes van
leerlingen en kinderen van personeel ingeschreven.
Zij hebben voorrang op alle andere inschrijvingen.
De plaatsen in onze peuterklas ° 2020 zijn beperkt tot

25 peuters.

We geven graag mee dat er reeds 15 plaatsen zijn ingenomen.

Vrije inschrijvingen peuters geboren in 2020

Vanaf 7 maart tot en met 20 maart starten de vrije
inschrijvingen. Alle ouders kunnen hun kind op onze school
aanmelden/inschrijven.
Alle basisscholen van Menen behoren tot het LOP Menen. Er
werden afspraken vastgelegd, geldend voor alle basisscholen.
Meer informatie vinden jullie op www.naarschoolinmenen.be
Bezoeken aan de school en aan de peuterklas zijn mogelijk, na
de schooluren en het liefst op donderdag.
Onze school groeit, … maar we kunnen niet onbeperkt blijven
groeien. De capaciteit van alle klassen werd teruggebracht op 25
kinderen per klas.
We willen immers verder goede zorg en kwaliteit garanderen.
Ken je iemand uit de familie of uit de kennissenkring, die graag hun kind bij ons wil inschrijven? Vraag
hen om snel contact op te nemen met ons.

Valentijnsontbijt

Het Valentijnsontbijt was een groot succes.
We verkochten heel wat ontbijten. De opbrengst is volledig
ten voordele van de schoolreis.
We bedanken alle ouders en sympathisanten voor het kopen
van een ontbijt.
We geven een dikke pluim aan de werkgroep van de school,
die zorgde voor het klaarmaken en bedelen van de ontbijten.

Grootouders op bezoek – dinsdag, 26 april 2022 (*)

We nodigen alle grootouders uit op dinsdag, 26 april om 10u30
in de feestzaal van de school.
We hadden een feest voor de grootouders gepland in november,
maar door de veiligheidsmaatregelen moesten we dit feest
uitstellen.

Geef alvast de datum door aan de oma’s en opa’s.
Er volgen nog uitnodigingen.
(*) onder voorbehoud van de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen COVID.

Open School Futura – zaterdag, 30 april 2022

Op zaterdag, 30 april 2022 houden alle futurascholen een open school dag.
Ook onze school zal open zijn voor bezoek.
We voorzien een aperitiefhappening van 11u tot 12u met een optreden van onze leerlingen uit K3,
L1, L2, L3 en L4.
We rekenen erop dat uit elke klas verschillende leerlingen aanwezig zullen kunnen zijn.
De leerlingen zullen onder begeleiding van juf Anthea – leerkracht muziek aan de stedelijke academie
te Menen – optreden.
Meer informatie volgt.

Schoolfeest – zaterdag, 14 mei 2022
We zijn het schooljaar 2019-2020 gestart met het thema feest, omdat
onze school dan de 50ste verjaardag als GO!-school vierde.
Een schoolfeest hebben we in 2020 en in 2021 niet kunnen organiseren.
We kijken uit om dit jaar echt FEEST te vieren en jullie uit te nodigen op
zaterdag, 14 mei 2022.
De repetities zijn al gestart.
We hebben er ontzettend veel zin in.
En we zullen heel blij zijn om jullie allemaal weer te ontmoeten.
Hou alvast de datum vrij.

Peuterklas – juf Amy en juf Kimberly
Na elke vakantie stappen er peuters °2019 in.
Juf Kimberly – kinderverzorgster - wordt op dinsdag, woensdag en donderdag ingeschakeld om samen
met juf Amy de peuters te begeleiden.
Carnaval – vrijdag, 25 februari 2022
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen.
In elke klas wordt het eerste deel van de trimester feestelijk
afgesloten.

