
 

  

Oktober 2020  

 

in de kijker 
Onze nieuwe administratief medewerkster : Cinthy Debo 

Eind vorig schooljaar liep Cinthy zich al in in haar nieuwe opdracht in onze 

school en de scholengemeenschap.  Zij zorgt naast de administratie van 

onze beide afdelingen ook voor de boekhouding van de scholen De Wijzer 

(Aarsele/Kanegem) en H.Familie Tielt en voor de vzw van de scholengroep.  

Cinthy zal in de toekomst ook alle telefoons van beide afdelingen 

behandelen en dispatchen. Van zodra wij met beide afdelingen onder 1 

telefoonnummer zullen werken, sturen we iedereen hierover een mailtje 

met het telefoonnummer.  Zowel voor de school van Oeselgem als voor 

Markegem zal Cinthy dus het onthaal aan de telefoon doen en ervoor 

zorgen dat de boodschappen bij de juiste persoon terecht komen.  

 

 

 

 

 

 

   

https://poelbergommeland.be/vbsmikado/nieuwsbrieven


agenda 
Vrijdag 2 oktober Pedagogische studiedag 

Maandag 5 oktober Vrije dag 

Dinsdag 6 oktober Bosuitstap 3LA en 4LA naar de Gavers  

Zaterdag 10 oktober Eerste communie voor leerlingen 2de leerjaar Oeselgem  

Dinsdag 13 oktober Bosuitstap naar Baliekouter kleuters Mikado Markegem 

(namiddag) 

Woensdag 14 oktober Schoolfotografie in Mikado Markegem. De kleuters zullen 

gefotografeerd worden met hun knuffel.  Gelieve die dag een 

knuffel mee te geven. Er volgt nog een mailing hieromtrent.  

Donderdag 15 oktober Kleuters Mikado Oeselgem bosuitstap naar Ardooie bos.  

Vrijdag 16 oktober Schoolfotografie in Mikado Oeselgem. De kleuters zullen 

gefotografeerd worden met hun knuffel.  Gelieve die dag een 

knuffel mee te geven. Er volgt nog een mailing hieromtrent.  

Vrijdag 23 oktober Herfst Rapport 

28 oktober tem 30 oktober Voor alle leerlingen lager openluchtklassen. Met alle maatregelen 

rond corona organiseren wij geen ouderinfo-avond.  De 

leerkrachten zullen alle info zo goed mogelijk digitaal 

communiceren.  

Zaterdag 31 oktober Herfstvakantie  

 

Meer info rond de kalenders van Mikado Markegem en Oeselgem kan je terugvinden op de site. Informatie 

over vakantie of vrije dagen kan je hier vinden. 

 

 

   

https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/kalender-markegem/
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/kalender-oeselgem/
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/vakanties-en-vrije-dagen/


leerlingen 
Onze nieuwe Kinderparlementen!  

   

 

In onze scholen duurt het niet zo lang als in de nationale politiek.  De nieuwe Kinderparlementen in beide 

afdelingen waren al een feit in de tweede week van september.  Hier de foto’s van de nieuwe  

vertegenwoordigers van de leerlingen in beide afdelingen!  

 

 

Onze vierdeklassers leren typen op school!  

De vierdeklassers van juf Marjolein zijn het nieuwe schooljaar meteen gestart met het typen.  De 

leerlingen van meester Kristof starten in oktober met deze vaardigheid. 

 

Omdat typen niet meer uit onze samenleving is weg te denken (computer, Ipad,....) vonden we het 

belangrijk dat  kinderen op school de kans krijgen om te leren typen.  In 10 lessen leren ze in het vierde 

leerjaar typen met Typ 10. Dit is een leuke, speelse manier om blind te leren typen. Via onthoudrijmpjes,  

kleuren en afbeeldingen kunnen de kinderen de houding van de handen, vingers en de letters  

gemakkelijker onthouden. De kinderen kunnen oefenen op een laptop in school. Er is ook een 

mogelijkheid om online te oefenen thuis.  

 

In Mikado Markegem worden de lessen gegeven door  Greet Van Betsbrugge en Evi Debacker en in 

Oeselgem door Elien Van Nieuwenhuyse, allen erkende lesgevers Typ 10.  De kinderen in Markegem zijn 

alvast heel enthousiast gestart!!! 

 

De ouderverenigingen van beide afdelingen helpen deze opleiding betalen.  Waarvoor onze dank!  

 

 

   



Zorg  
Testen - niveaubepalingen na corona 

 

Na de vakantie met een quarantaineperiode ervoor, hebben we met de teams alles op alles gezet om de 

niveaubepaling van de kinderen vast te stellen.  In alle klassen van het lager werden testen opgezet en 

aan de hand hiervan werden reeds algemene leerlingenbesprekingen gehouden in de week van 21 

september.  Alle kinderen werden besproken.  

 

Algemeen stelden we vast dat de spelling bij de leerlingen lager scoort dan normaal.  Ook het lezen scoort 

bij velen beduidend lager. Daarom een warme oproep om thuis hieraan ook extra aandacht aan te 

besteden.  

 

Daar waar we ons zorgen maken, proberen we meteen bij te sturen via differentiatie en zorguren.  Ouders 

van de betrokken leerlingen worden ook ingelicht.  

 

Indien je je als ouder zorgen zou maken, kan je altijd contact opnemen met onze zoco Sofie Devos.  

 

 

ouders 
Acties van onze ouderverenigingen :  

Het eetfestijn op onze schoolfeesten waren in beide afdelingen een zeer mooie bron van inkomsten voor 

onze ouderverenigingen om te investeren in onze schoolwerking. Wij berichtten vorig jaar vaak over al de 

realisaties die hierdoor in onze scholen mogelijk waren. Deze bron valt met de corona toestanden nu weg. 

Maar beide ouderverenigingen zaten niet stil en zochten op andere acties en manieren om de scholen te 

ondersteunen. 

 

Odakim Oeselgem pakte uit met de verkoop van paardenkopjes en Knipoog gooit het over een andere 

boeg met  de Paëlla-afhaalboxen. Wij zijn gelukkig dat wij kunnen rekenen op twee, zeer dynamische 

ouderverenigingen die zich ten volle inzetten voor de hele schoolwerking.  Hen steunen betekent voor de 

scholen ook een grote steun! 

 

Het is niet makkelijk om in deze corona tijd een gevarieerde waaier aan activiteiten te organiseren.  Zo 

kan de pyjamafuif in zaal Pax voor de afdeling Markegem niet doorgaan door de gemeentelijke regelingen. 

Knipoog gaat op zoek naar een andere, kindgerichte activiteit later op het jaar.  

 

 

Maximumfactuur  

Net als vorig schooljaar zullen wij dit schooljaar werken met een spaarplan voor alle kosten voor 

uitstappen en activiteiten in het lager. Voor het lager mag er maximum € 90 per schooljaar per leerling 

aangerekend worden. Hieronder valt er €25 busvervoer voor het zwemmen en sportnamiddagen (behalve 

het 5de leerjaar want het zwemmen is gratis), 9 euro voor de sportnamiddagen en de rest wordt gebruikt 

voor de klas uitstappen en schoolreizen.  

 

In het kleuteronderwijs bedraagt het maximumbedrag €45.  Aangezien er daar naast de schoolreis en 

eventueel een bosuitstap en toneel het maximum niet bereikt wordt en er op het einde van het schooljaar 

terugstortingen zouden moeten gebeuren, gaan wij de activiteiten rechtstreeks aanrekenen en niet 

werken met een spaarplan. 

 

 



 
varia 
Schoolrestaurant - middag juffen  

Op het niveau scholengemeenschap hebben wij een coördinator voor het middag gebeuren.  Veerle Ketels 

is hiervoor de verantwoordelijke in de scholengemeenschap. 

 

Het is niet makkelijk om onderlegd en betrokken  personeel te vinden die deze taak midden een dag 

kunnen opnemen. Eind vorig schooljaar organiseerde Veerle samen met de directeur verschillende 

sollicitatierondes en werden er nieuwe mensen aangeworven om de middagploegen aan te vullen. Het 

hele middag gebeuren werd ook herbekeken en aangepast aan de noden en de schikkingen van deze tijd. 

  

Het is zo dat wij in beide afdelingen werken met een vaste plaats toekenning.  Iedereen heeft zijn vaste 

plaats in de eetzaal.  Vanaf nu is het niet meer verplicht om soep te drinken.  De kinderen maken de 

keuze of ze soep drinken of niet. 

 

Per tafel werken we met een tafel majoor. Dit is een leerling uit het 5de of 4de leerjaar die toezicht houdt 

op het hele gebeuren aan de eigen tafel.  De leerlingen van de tafel moeten ook zelf het afruimen 

organiseren.  

 

Per week zijn er ook 4 resto-assistenten die de middag juffen helpen bij al het andere werk zoals afwas en 

de algemene opruimwerken in de zaal. Op het einde van de week krijgen deze leerlingen hiervoor een 

klein traktaat.  De leerlingen hebben zichzelf hiervoor kunnen opgeven.  Er is een volledige regeling 

uitgewerkt waarbij men een week toegekend kreeg.  

 

In beide afdelingen beschikken we nu over een automatische vaatdouche om de afwas te doen.  

 

De teams middag juffen van onze afdelingen zijn :  

 

Mikado Markegem :  

  

 

Juf Claudine Verloove  

Juf Annelies  Depypere  

Juf Marline Baert  

Juf Ruth Nachtergaele  

Juf Sibil Hebbrecht 

  



 

Mikado Oeselgem kleuter :  

 

Juf Derya De Caluwe 

Juf Brigitte  Vanhoecke  

Juf Sonja Smet  

Juf Sofie Demaegdt 

 

Mikado Oeselgem lager :  

   

Juf Kathleen Goeminne  

Juf Caroline Van Herpe  

Juf Martine Martens  

Juf Karin Beel  

Juf Sonja Smet  

Juf Annie Devliegere 

 

 

Wat de bestellingen bij traiteur betreft. We hebben via de digitale bevraging leerlingeninfo bij alle ouders 

navraag gedaan waarvoor per dag ingeschreven werd.  Bij de contactmomenten werden nog 

aanpassingen doorgegeven via de leerkrachten.  Cinthy heeft alle aanpassingen nu nog ingevoerd.  Wij 

gebruiken deze info om maaltijden te bestellen bij traiteur Esthio. 

 

Voor elke leerling wordt er een volle portie vlees besteld. Als er gehaktballen worden geserveerd, krijgen 

de leerlingen twee heuse ballen, meer in grammage dan een hamburger.  Nu is het zo dat dit altijd heel 

erg in de smaak valt bij de kinderen en dat er altijd zijn die zich enkel met het vlees zouden willen vullen 

en nog willen bijvragen.  De middag juffen kunnen dan geen extra vlees meer geven en er wordt dan wel 

eens gezegd dat er te weinig zou zijn.  Wat dus niet klopt. Er wordt nu altijd besteld voor het juiste aantal 

eters in eetzaal.  

 

Ook even verduidelijken dat het een heel werk is om alle regelingen wat het middageten per leerling in te 

voeren bij het begin van het schooljaar.  We zullen volgend schooljaar er zeker op aandringen om tijdig 

een duidelijke regeling door te geven per leerling zodanig dat we dit ook juist en volledig kunnen invoeren 

in het systeem.  Dit is hetzelfde voor de drankjes.  Het is een huzarenwerk om dit per leerling in te 

voeren.  Zeker als er voortdurende veranderingen doorgegeven worden. Veranderingen kunnen nu nog 

enkel na overleg met directie.  

 



 

Maandag 5 oktober : DAG VAN DE LEERKRACHT !  

  

Een pluim voor elke leerkracht van ons team!  Jullie maken het verschil!   Een dagje 

verlof op dag van de leerkracht als attentie!  

 

 

 

 

 


