GO! futura Basisschool Ons Dorp
Onderwijsplein 10 – 8930 Menen – 056/513578
Menen, 26 maart 2022

Beste ouders,
Beste vrienden en sympathisanten,
Eindelijk, we kunnen weer samen komen en feest vieren.
De repetities voor het schoolfeest zijn al volop aan de gang. We kijken er zo naar uit om jullie te
verwelkomen op ons schoolfeest van zaterdag, 14 mei 2022.
In dit Schoolbabbeltje, vinden jullie alle informatie en inschrijvingsstrookjes m.b.t. het schoolfeest.
We zijn de grootouders niet vergeten. Het grootouderfeest in november van 2020 en 2021 kon door
corona niet doorgaan. Vandaar dat we onze grootouders dit jaar uitnodigen op dinsdag, 26 april.
De oudste leerling van elk gezin kreeg reeds de uitnodiging(en) mee.
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 leerlingen van K3 t.e.m. L4 optreden onder begeleiding van juf Anthea (project
Kunstkuur i.s.m. de stedelijke academie voor muziek Menen) en voorzien we een aperitief met hapjes
voor alle toeschouwers.
In het derde trimester gaan we nog op schoolreis en op uitstap. Het wordt nog een prettig en pittig
einde schooljaar.
Carine Favoreel
Directeur

Kalender
donderdag, 31 maart
van 2 april t.e.m. paasmaandag 18 april
dinsdag, 19 april
zaterdag, 23 april
dinsdag, 26 april - voormiddag
dinsdag, 26 april
donderdag, 28 april
zaterdag, 30 april
zaterdag, 14 mei
vrijdag, 20 mei
maandag, 23 mei
van donderdag, 26 mei t.e.m. maandag, 30 mei
zaterdag, 4 juni
van zaterdag, 4 juni t.e.m. dinsdag, 7 juni
maandag, 27 juni
dinsdag, 28 juni
woensdag, 29 juni
donderdag, 30 juni
van donderdag, 30 juni t.e.m. woensdag, 31 augustus

oudercontact
lentevakantie
instap 5 – nieuwe peuters
eerste communie
grootouders op bezoek
dag van de levensbeschouwing L6
toneel L1 en L2
open school
optreden leerlingen Kunstkuur - aperitief
schoolfeest
schoolreis (K3 t.e.m. L6)
schoolspeeldag (peuters, K1, K2)
Honkietonkie sport L1 en L2
verlengd weekend hemelvaart
lentefeest 6-jarigen en 12-jarigen
verlengd weekend pinksteren
Gavers Boeken Toe – L6
oudercontact – proclamatie L6
laatste schooldag
geen school voor de leerlingen
pedagogische studiedag
zomervakantie

Grootouders op bezoek – dinsdag, 26 april 2022 van 10u30 tot 12u30

We nodigen enkel de (over)grootouders uit. Het
feest is exclusief voor hen!
Alle oma’s en opa’s zijn welkom op dinsdag, 26
april 2022 om 10u30 in de feestzaal van de
school.

De kleuters van de 3de kleuterklas en de leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar zullen
onder begeleiding van juf Anthea (leerkracht muziek) voor de oma’s en opa’s optreden.
Aansluitend trakteren we alle grootouders op een drankje en een hapje.
Onze jongste peuters en kleuters zullen het optreden bijwonen in de zaal.
Leerlingen van het 5de leerjaar zorgen voor het onthaal en bedienen de grootouders tijdens de
receptie na het optreden. Leerlingen van het 6de leerjaar zijn op uitstap.

Open School Futura - Kunstkuur – optreden en aperitief

Op zaterdag, 30 april is er open school in al onze
futurascholen.
In elke school valt er iets te beleven.
Op onze school is er om 11 uur een optreden van
verschillende kinderen uit verschillende klassen.
Aansluitend kan iedere toeschouwer genieten van
een aperitief.

Vriendenkring van de school

Onze school heeft een vriendenkring.
Periodiek komen we samen om activiteiten voor te bereiden.
Na corona nemen we de draad weer op.
Op dinsdag, 19 april om 18 uur gaat onze vergadering ter voorbereiding van het schoolfeest door.
Heb je zin om deel uit te maken van de Vriendenkring, om af en toe een helpende hand te zijn?
Aarzel niet en laat het ons weten.

Schoolfeest – zaterdag, 14 mei 2022
We nodigen u hierbij uit op ons spetterend schoolfeest met als thema FEEST.
Meer informatie en inschrijvingsstrookjes voor reservatie zitplaatsen, BBQ en vrij podium vinden
jullie op de voorlaatste pagina in deze editie van het Schoolbabbeltje.

Schoolfeest – zaterdag, 14 mei 2022 vanaf 14 uur

We zijn al druk in de weer om het schoolfeest voor te
bereiden.
Dit jaar houden we het schoolfeest op zaterdag, 14
mei.
De repetities voor het optreden zijn net na de
krokusvakantie gestart.
Het wordt een wervelende show met als thema FEEST.
We nodigen u en uw familie en vrienden uit
vanaf 14 uur – welkom en verkoop van tombolaloten
om 15 uur – optreden van alle kinderen – thema FEEST
vanaf 16u30 voorzien we spel en amusement.
vanaf 18 uur kunnen jullie aanschuiven aan de BBQ.
Gelieve vooraf in te schrijven.
En om 19 uur geven onze kinderen het beste van zichzelf tijdens het vrij podium.
Gelieve vooraf in te schijven.

Tombola

Zoals elk jaar organiseert de Vriendenkring van de school een tombola ten voordele van de sociale en
culturele werken van de school.
Alle didactische, culturele en sportieve uitstappen worden betaald door de school en door de
vriendenkring van de school!
Dit kan alleen als we genoeg opbrengsten genereren van allerlei activiteiten, waaronder het
schoolfeest met de tombola.
Onze tombola kunnen we organiseren dankzij de steun van vele sponsors. We willen hen daarvoor
bedanken.
Per lot is er telkens een prijs voorzien.
De verkoop start om 14 uur.
We vragen € 3 per lot. U hebt altijd prijs! We voorzien zoals elk jaar schitterende prijzen!
U kan uw lot inruilen voor een prijs van 14 uur tot 14.50 uur en na de optredens.

Een zitplaats reserveren
Net als de vorige schooljaren willen we alle ouders,
familie en vrienden van onze - ondertussen ruim
220 kinderen - volop laten genieten van het
optreden van hun kapoenen.
Het aantal leerlingen op onze school is de laatste
jaren enorm toegenomen.
We zullen er alles aan doen om alle ouders en
grootouders een zitplaats te bezorgen.
Daarom schikken we de zaal weer in rijen, wellicht met de stoelen nog iets dichter naast elkaar.
We rekenen daarvoor op jullie begrip. Iedereen wil er immers bij zijn.
We vragen jullie om op voorhand een plaats te reserveren.
Dit kan door in te schrijven en € 2 per zitplaats te betalen.
(zie voorlaatste bladzijde)
We starten de inschrijvingen op woensdag, 20 april 2022 en we sluiten de inschrijvingen af op
vrijdag, 6 mei.

Wie eerst inschrijft heeft de beste plaats vooraan!
Na het optreden kan u uw ticket inruilen voor een gewone consumptie.

Optreden van onze kapoenen
Om 15 uur treden onze kinderen op. Het wordt een wervelende show, waarin elk kind zal schitteren!

We gaan ervan uit dat alle kinderen ook deelnemen aan het optreden.
We zien dit als een engagement van ouders en kinderen tegenover de school en de vriendenkring.
Alle opbrengsten van het schoolfeest komen immers de leerlingen ten goede.
De deuren van de zaal worden geopend om 14u45.
Dan wordt de bar gesloten.
We vragen om tijdens het optreden in de zaal te blijven, tot het einde van de voorstelling.
Tijdens het optreden is de bar gesloten.
Na hun optreden worden alle kinderen getrakteerd op een ijsje en worden ze naar de zaal gebracht.
De kleuters worden naar het podium van de zaal gebracht en blijven onder begeleiding van de leerkracht tot de
ouders hun kapoen afhalen.

Optreden van Jens Deltour, animatie, speelplezier, …
Spelen op het springkasteel, sjoelbakken, draaien aan
het rad, eendjes vissen, …

Barbecue
Ook dit jaar kunnen jullie aanschuiven voor een lekkere en verzorgde
barbecue aan een democratische prijs van
€ 10
€ 16

voor kinderen en
voor volwassenen.

Het menu bestaat uit beenhesp en worst, groentjes, aardappelen en
pastasalade.
We vragen om op voorhand in te schrijven met strookje op de laatste bladzijde van dit schoolbabbeltje,
ten laatste op vrijdag, 6 mei.

Vrij podium
Op vraag van onze creatieve kinderen organiseren we ook dit schooljaar een vrij
podium.
Het vrij podium begint om 19 uur.
Alle kinderen kunnen deelnemen – individueel of in groep.
We beperken ons tot één deelname per kind.
Elke deelnemer betaalt € 2 inschrijvingsgeld.
Een jury beoordeelt de optredens. Elke deelnemer ontvangt een attentie.
De winnaars krijgen een extra prijs.
We vragen om in te schrijven ten laatste op dinsdag, 26 april met strookje op de voorlaatste bladzijde
van dit schoolbabbeltje.
Wie niet op voorhand is ingeschreven, kan de avond zelf niet deelnemen.

Reservatie zitplaats optreden schoolfeest van zaterdag, 14 mei 2022

De ouders van ……………………………………………..….. (naam van uw kind)
schrijven in voor ……… zitplaatsen
en betalen hierbij ………

X €2 =

€ …………

De tickets voor de zitplaatsen ontvangen jullie op voorhand.
Na het optreden kunnen jullie het ticket inruilen voor een consumptie.

Inschrijving BBQ

van zaterdag, 14 mei 2022 vanaf 18 uur

De ouders van ………………………………………………… (naam van uw kind)
schrijven in voor de barbecue
……… (aantal) kindermenu’s
………….. gewoon kindermenu

x € 10

=

€ ………….…

………….. vegetarisch kindermenu

x € 10

=

€ ………….…

………….. Halal kindermenu

x € 10

=

€ ………….…

x € 16

=

€ ………….…

………….. vegetarisch

x € 16

=

€ ………….…

………….. Halal

x € 16

=

€ ………….…

……… (aantal) menu’s volwassenen
………….. gewoon

en betalen hierbij

Inschrijving vrij podium

€ …………….

van zaterdag, 14 mei 2022 om 19 uur

………………………………………………………………………………. (naam)
schrijft in voor het vrij podium van zaterdag, 14 mei om 19 uur en
betaalt hierbij € 2.
……………………………………………………………….(handtekening ouders)

Onderwijsplein 10 – 8930 Menen - 056/513578
http://futurascholen.be/basisschoolonsdorp
https://www.facebook.com/BSDuizendpoot

zaterdag, 14 mei 2022
14 uur

Welkom en tombolaverkoop

15 uur

Optreden ‘feest’

16u30

Animatie en speelplezier

17 uur

Optreden Jens Deltour

18 uur

BBQ

19 uur

Vrij podium

