Mesen, 20 mei 2022
Beste ouders,
We naderen het einde van het schooljaar en dan vinden er altijd enkele speciale momenten
/ activiteiten plaats die een aanpassing van het dagdagelijkse schoolgebeuren vragen. Ook zo
dit schooljaareinde met … LEES GOED DEZE BRIEF !!! Daarom deze activiteitenlijst zodat U
zich eventueel kan aanpassen of iets kan regelen.
MAANDAG 23 MEI : vm. L2 neemt deel aan MOEV-Honkietonkie te Wervik
Donderdag 26 tot en met zondag 29 mei : verlengd weekend van O-H-Hemelvaart
DINSDAG 31 MEI om 14u. toneel voor alle peuters en kleuters te Menen
WOENSDAG 1 JUNI : rondgang rond WELZIJN en VEILIGHEID op school (extern bureau)
ZATERDAG 4 JUNI : 15u. Eerste Communie in kerk van Mesen
MAANDAG 6 JUNI : geen school (Pinkstermaandag)
DONDERDAG 9 JUNI om 13u.30 : Peuteronthaal voor nieuwe peuters !!! (ouders en peuter
zijn welkom in de klas….)
MAANDAG 13 JUNI : SCHOOLREIS voor de kleuters naar Plopsaland De Panne
WOENSDAG 15 JUNI (van 7u. tot 12u.) is de Grote Markt van Mesen VOLLEDIG afgesloten…
Dus geen doorgang mogelijk. (te voet kan wel nog) Kinderen best brengen naar school via
Waastenstraat en Rijselstraat of via de parking Kerk en het Nonnenstraatje !!!
MAANDAG 20 JUNI : nam. boeken terug naar de bibliotheek van Mesen
MAANDAG 27 JUNI : vm. L6 neemt deel aan MOEV (einde schooljaar) in de Gavers te
Harelbeke
MAANDAG 27 JUNI : vanaf 16u. oudercontact voor alle kleuter- en lagere klassen (met
rapportbespreking) in de verschillende klassen zelf. (een klasbrief volgt nog)
MAANDAG 27 JUNI : Voor lln. en ouders van het 6de leerjaar. Afscheidsfeestje vanaf 19u.30
in de schoolzaal.
DINSDAG 28 JUNI : Schoolreis LAGER (Aparte ouderbrief volgt nog met juiste uurregeling ! )
DINSDAG 28 JUNI : vanaf 13u.15 OPENDEUR voor alle (over)grootouders van onze kleuters
met rondgang in de vernieuwde kleuterklassen alsook langs de sanitaire blokken en
vernieuwde inkom van de school + nadien koffietafel met gebak in de eetzaal.
WOENSDAG 29 JUNI : vm. de lagere leerlingen gaan allerlaatste keer zwemmen in Wervik

DONDERDAG 30 JUNI : Laatste schooldag en einde van de lessen om 11u.30. Er is geen
BUITENSCHOOLSE OPVANG na schooltijd. De kinderen kunnen wel op school blijven tot
12u.

Enkele data van de schoolkalender 2022 – 2023
Woensdag 28 september : Pedagogische studiedag voor de leerkrachten (en de kinderen zijn
dan thuis)
Voor het komende jaar is het Heilig Vormsel op zaterdag 29 april 2023 om 17u. te Mesen en
de Eerste Communie vindt plaats op pinksterzaterdag 27 mei 2023 om 15u.

Met vriendelijke groeten
Directie Henk Houwen

Beste ouders,
•

Blijf batterijen, oude gsm’s en inktpatronen/toners onze school in de
verzamelton of -doos deponeren aan de ingang van de school (zwarte poort) of
in het bureau van de directie ! Dank bij voorbaat !
• De lagere leerlingen zitten straks in de examenperiode. Steun hen hierin, hou
ze rustig en overdonder hen niet ! Alvast hartelijk dank. Het resultaat zien en
bespreken we dan op het oudercontact van maandag 27 juni vanaf 16u. (ook
voor de ouders van de kleuters). Enkele ouders kwamen nu al reeds langs op
school om met ons bepaalde zaken/probleempjes uit te klaren binnen ons
kader van ZORG, al of niet samen met het CLB.
• We naderen het einde van het schooljaar, doch we stellen vast dat er bij
enkele ouders nog 1, 2 of meer onbetaalde facturen zijn. Gelieve deze
DRINGEND te willen in orde brengen !!!
• Ons Oudercomité “Hand in Hand” meldt : EETFESTIJN op zaterdag 15 oktober
2022 !!!

Enkele activiteiten vonden afgelopen weken en dagen plaats. Zie op de
vernieuwde (nog in constructie en dus onvolledig !!!) website van de
school www.vbsmesen.be naar de diverse fotoreportages…. (U vindt er
ook steeds de nodige informatie en een update-kalender met de diverse
geplande activiteiten, zelfs reeds voor volgend schooljaar.)

