
                            NIEUWSBRIEF            10 mei 2021 

Beste ouders, 
 

We zijn ondertussen in de voorlaatste maand van het schooljaar 2020 – 2021 
aangekomen. Het einde van het schooljaar is in de verte reeds in zicht.  

Eerst en vooral wil ik u allen namens mezelf, het personeel en het school-
bestuur danken voor jullie steun afgelopen 2 trimesters… in coronatijden. We 
danken jullie voor het goed opvolgen en naleven van de gevraagde maatrege-
len. Zo bleef onze school gespaard van problemen… en moesten jullie kinderen 
niet weer weken aan een stuk thuisblijven en/of afstandsonderwijs volgen. We 
waren zo blij dat iedereen er was in de vertrouwde klas- en schoolomgeving.   

Ook de sanitaire verbouwingwerken zijn op enkele details na voorbij… Een 
nieuwe ingang werd gecreëerd (doch pas vanaf 1 september 2021 ten volle in 
gebruik), mijn directiebureau onderging ook een face-lift. Straks nog nieuwe 
turnkleedkamers alsook een nieuwe omheining rond de hoofdspeelplaats. Dit 
alles om onze school mooier en beter te maken in het voordeel van iedereen. 

Via diverse schenkingen (o.a. ons oudercomité “Hand in Hand”) is de school 
verrijkt met 20 chromebooks, die straks gebruikt zullen worden in 
hoofdzakelijk L1, L2 en L3. Onze school moet en is zo ook mee met de 
“Digisprong” van minister van Onderwijs Weyts ! 

Onlangs namen we ook afscheid van turnmeester Geert en administratief 
medewerker Rik, die sinds 1 mei op welverdiende pensioenrust zijn gegaan. Per 
1 juni nemen we ook afscheid van turnjuf Jasmine. Dank aan hen voor hun 
jarenlange tomeloze inzet voor onze kinderen en onze school. 

Hopelijk kunnen we eind augustus – begin september hierop eens toosten met 
jullie allen …. bij een grandioze opendeur-dag ! 
 

Meester Henk 

P.S. De maandelijkse facturatie (april) gebeurt vanaf dinsdag 11 mei via email. 
(Best je IN-box bekijken, mogelijks bij ongewenste mails of spam even kijken !!) 



Beste ouders, hieronder vindt u een kalender voor de rest van het schooljaar…  

 

Zaterdag 1 mei  17u. H. Vormsel en Plechtige Communie te Mesen  
UITGESTELD naar zaterdag 11 september om 
17u.  

Donderdag 13 mei 
– zondag 13 mei  

GEEN SCHOOL (O.H. Hemelvaart + 
brugdag)  

Maandag 14 mei  NIEUWE INSTAPDAG voor PEUTERS  

Zaterdag 22 mei 16u. Eerste Communie te Mesen 
UITGESTELD naar zaterdag 18 september om 
15u.   

Maandag 24 mei  GEEN SCHOOL (Pinkstermaandag) 

 
Donderdag 27 mei  SCHOOLFOTOGRAFIE op school  

 
Vrijdag 28 mei  Medisch onderzoek voor kleuters geboren in 2017 ! 

 
WOENSDAG 2 JUNI PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  voor de 

leerkrachten ! 
Kinderen zijn thuis !!! GEEN SCHOOL  

Maandag 7 juni  GEEN SCHOOL (lokale vakantiedag) 
 

   

Maandag 28 juni  Oudercontacten (voor alle ouders kleuter – lager)  
met o.a. rapportbesprekingen lager (o.v.) 
19u. afscheid van ouders en leerlingen  L6  

Woensdag 30 juni  11u.30  EINDE SCHOOLJAAR  

 GROTE VAKANTIE  tot 1 september  

 

Schooljaar 2021 – 2022  (communies) 

Eerste communie : zaterdag 4 juni 2022 om 16u. te Mesen 

H. Vormsel : zaterdag 30 april 2022 om 17u. te Mesen 

 

Update – info via de website van de school : www.vbsmesen.be 


