
 

        Mesen, 24 februari 2022 
 
Beste ouders, 
 
Sinds gisteren 1 februari 2022 heeft het onderwijs nu ook een Corona-Barometer.  Met dit 
schema laat men in het onderwijs een aantal covid-maatregelen versoepelen en geeft men 
de scholen een zekere autonomie qua beslissingen. Ook onze school werd zowel bij de 
leerlingen als het personeel nu wel (sinds de kerstvakantie) getroffen door diverse 
afwezigheden omwille van corona ! Als schoolteam werd dit allemaal zo goed mogelijk 
opgevangen ! 
 
Hopelijk kunnen we na de krokusvakantie (van zaterdag 26 februari t.e.m. zondag 6 maart 
2022) nog meer dingen organiseren … ? Een uitgesteld grootoudersfeest voor de 
kleuterafdeling op dinsdag 28 juni kan al genoteerd worden,  Broederlijk Delen met sober 
maal en sponsorwandeltocht op vrijdag 25 maart, …  Het schoolfeest van zaterdag 14 mei 
heeft als thema “Het kriebelt om ….”  (om veel leuke dingen te doen !!!) 
 

 
Nog meer informatie vindt u (en iedereen) op onze overzichtelijke en vernieuwde 
schoolwebsite www.vbsmesen.be !!!  Een bezoekje waard ! 
 
De schoolkalender (met alle gekende activiteiten) tot het einde van het schooljaar kunt u 
terugvinden op de keerzijde !! 
 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, groet ik u allen ! 
 
Directie Henk Houwen 
 

Fijne Krokusvakantie : maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart  

DRINGEND :  ZONDAG 20 MAART , dan organiseert ons OUDERCOMITE “Hand 
in Hand” voor het 2de jaar op rij een “AFHAAL-ONTBIJT” voor de school. Er 

werden al flyers met inschrijvingsstrook meegegeven met de leerlingen of verdeeld in de 
brievenbussen van Mesen. De opbrengst van deze activiteit keert integraal terug naar de 

kinderen zoals schoolreizen, fruitcampagne op school,…  wel DRINGEND inschrijven 
tegen MORGEN vrijdag 25 februari. Volwassenen betalen 9 euro en 
kinderen 7 euro.  En dit voor ….  Pistolet – chocoladekoek – croissant – chocolademelk 

– fruitsap – divers beleg !!!  
 

http://www.vbsmesen.be/


Dinsdag 8 maart : nam. : MDO met CLB 

Donderdag 10 maart nam. : Toneel voor L5 en L6 te Wervik 

Maandag 14 maart : MOEV Alles-met-de-bal voor L3 (sportzaal GO Ieper) 

Zondag 20 maart vanaf 7u.30 : 2de afhaalONTBIJT door ons oudercomité 

Dinsdag 15 maart : Medisch schooltoezicht CLB op school voor L1 (+ vaccinatie) 

Dinsdag 15 maart nam. : Toneel voor L1 en L2 te Wervik 

Donderdag 17 maart nam. : Toneel voor L3 en L4 te Wervik 

Vrijdag 25 maart : dag van Broederlijk Delen met sobermaal, sponsor-wandelzoektocht… 

Woensdag 23 of 30 maart nam. : MOEV Minivoetbal te Wijtschate 

Paasvakantie : maandag 4 april tot en met paasmaandag 18 april 

Maandag 25 april : MOEV Rollebolle voor K2 en K3 (sporthal Wervik) 

Woensdag 27 april : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (geen school) 

Donderdag 28 april : Kleuters en L1 naar Kakelend Kippenmuseum in Keiem 

Zaterdag 30 april : 17u. H. Vormsel te Mesen 

Dinsdag 3 mei : Vaccinatie door CLB op school voor L5 

Woensdag 4 mei nam. : MOEV wandelen te Vlamertinge 

Zaterdag 14 mei vanaf 14u. SCHOOLFEEST in CC ’t Oud Schooltje 

Maandag 16 mei : LOKALE VAKANTIEDAG 

Donderdag 19 mei : schoolfotografie 

Maandag 23 mei : MOEV Honkietonkie voor L2 (sporthal Wervik) 

Dinsdag 24 mei vanaf 13u. : MDO met CLB 

Donderdag 26 tot en met zondag 29 mei : weekend OH Hemelvaart 

Dinsdag 31 mei om 14u. : Toneel voor alle kleuters te Menen 

Zaterdag 4 juni om 15u. : 1ste communie te Mesen 

Pinkstermaandag 6 juni : GEEN SCHOOL 

Maandag 13 juni : start proefwerken voor L1 – L6 

Dinsdag 14 of donderdag 16 juni : kleuterschoolreis naar Plopsaland De Panne 

Maandag 27 juni : MOEV Boekentoe (domein de Gavers Harelbeke) voor L6 

Maandag 27 juni vanaf 16u. OUDERCONTACTEN voor alle klassen 

Maandag 27 juni om 19u. : afscheid van leerlingen en ouders L6 

Dinsdag 28 juni : SCHOOLREIS lager 

Donderdag 29 juni : LAATSTE SCHOOLDAG met einde om 11u.30 (geen opvang voorzien !!!)  

FIJNE GROTE VAKANTIE !! 


