
 

 

 

 

 

 
GO! futura Basisschool Ons Dorp 
Onderwijsplein 10 – 8930 Menen – 056/513578      
                    

 
 

Menen, 23 mei 2022 
 
 
 
Beste ouders, 
Beste vrienden en sympathisanten, 
 
We hebben een spetterend, zonovergoten schoolfeest achter de rug.  
Een uitverkochte tombola, een wervelende show, leuke spelletjes en animatie, een prachtig 
optreden van zanger Jens, een lekkere BBQ, een vrolijk vrij podium en een gezellig samen zijn. 
Het was een FEEST voor iedereen. 
Dankjewel aan alle teamleden.  
Dankjewel beste leerlingen en ouders. 
Ook de schoolreizen - en voor de jongsten ‘het speelplezier op school’ -  zijn achter de rug.  
Het schooljaar zit er bijna op. Er staan nog twee verlengde weekends voor de deur. 
In juni wordt de leerstof herhaald en getoetst.  
Op maandag, 27 juni en op dinsdag, 28 juni plannen we nog leuke activiteiten. 
We sluiten het schooljaar af op woensdag, 29 juni.  
 
Carine Favoreel 
Directeur  

 
 
Kalender einde schooljaar 

 

 

van donderdag, 26 mei t.e.m. maandag, 30 mei verlengd weekend hemelvaart 

zaterdag, 4 juni lentefeest 6-jarigen en 12-jarigen 

van zaterdag, 4 juni t.e.m. dinsdag, 7 juni verlengd weekend pinksteren 

maandag, 27 juni Gavers Boeken Toe – L6 

dinsdag, 28 juni  oudercontact – proclamatie L6 

woensdag, 29 juni laatste schooldag 

donderdag, 30 juni geen school voor de leerlingen 
pedagogische studiedag 

van donderdag, 30 juni t.e.m. woensdag, 31 augustus zomervakantie 



 

 

Kalender schooljaar 2022-2023 

We geven hierbij de kalender van volgend schooljaar mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Open school maandag, 29 augustus 2022 vanaf 16 uur 

Eerste schooldag donderdag, 1 september 2022 

Pedagogische studiedag vrijdag, 30 september 2022 

Rapport 1 donderdag, 27 oktober 2022 

Griezelfeest vrijdag, 28 oktober 2022 

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

Verlengd weekend van 11 november van zaterdag, 9 november t.e.m. 
maandag, 11 november 2022 

Grootouders op bezoek donderdag, 17 november 2022 

Pedagogische studiedag futura maandag, 28 november 2022 

Rapport 2 en oudercontact dinsdag, 20 december 2022 

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

Schoolfotograaf maandag, 23 januari 2023 

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

Open school futura zaterdag, 25 maart 2023 

Rapport 3 en oudercontact dinsdag, 28 maart 2023 

Lentevakantie van zaterdag, 1 april t.e.m.  
zondag, 16 april 2023 

Eerste communie zaterdag, 29 april 2023 

Vormsel weekend van 6 mei 2023 

Zeeklassen (L1 t.e.m. L6) van maandag, 8 mei t.e.m.  
vrijdag, 12 mei 2023 

Verlengd weekend van Hemelvaart  van woensdag, 17 mei t.e.m.  
zondag, 21 mei 2023 

Lentefeest zaterdag, 27 mei 2023 

Verlengd weekend van Pinksteren van zaterdag, 27 mei t.e.m.  
woensdag, 31 mei 2023 

Schoolfeest zaterdag, 10 juni 2023 

Rapport 4 en oudercontact en proclamatie dinsdag, 27 augustus 2023 

Laatste schooldag leerlingen donderdag, 29 juni 2023 

Pedagogische studiedag vrijdag, 30 juni 2023 

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



 

 

Verlengd weekend van Hemelvaart + vrije dag maandag, 30 mei 2022. 

 

Geen school van donderdag, 26 mei 2022 tot en met maandag, 30 mei 2022. 

 

 

Verlengd weekend van Pinksteren + vrije dag dinsdag, 7 juni 2022  

 

Geen school van zaterdag, 4 juni 2022 tot en met dinsdag, 7 juni 2022 

 

 

Oudercontact en proclamatie – dinsdag, 28 juni 2022 

 
 

 

 
 
Einde van de lessen op dinsdag, 28 juni 2022 om 15 uur 
Bus - regeling zoals op vrijdag. 
Opvang - tot 17 uur. 
De kinderen krijgen nog een brief mee om een uur van afspraak vast te leggen. 

 

De leerlingen van het 6de leerjaar nemen afscheid van de basisschool. 
Op dinsdag, 28 juni nodigen we hen uit om hun getuigschrift/attest in 
ontvangst te nemen. 
We nodigen hen samen met hun ouders uit om 18 uur in de feestzaal 
van de school. 
 
 

Laatste schooldag van uw kind – woensdag, 29 juni 2022 

 
We sluiten het schooljaar af op woensdag, 29 juni om 11u30. 

We nodigen u uit om samen met ons te klinken het einde van een 

fijn schooljaar en op een welverdiende fijne vakantie. 

U bent welkom van 11u tot 11u30. 

Op woensdag, 29 juni is er opvang tot 12 uur. 

 



 

 

 

Pedagogische studiedag – donderdag, 30 juni 2022 
Op donderdag, 30 juni is er een pedagogische studiedag voor het schoolteam. 
 
 
 

 

We maken er een leerrijke teambuilding van 
en zetten de krijtlijnen uit voor het schooljaar 
2022-2023. 
 
 
 

Open school – maandag, 29 augustus 2022 
 

 
 
We verwelkomen alle peuters, kleuters en leerlingen op 
maandag, 29 augustus vanaf 16 uur op onze school. 
Het wordt een leuke kennismaking met de nieuwe klas en 
de nieuwe juf/meester. 
 

 
 


