
 

  

1 september 2020

 

in de kijker 
Een start in coronatijden  

Het schooljaar 2019-2020 werd er eentje dat we niet snel zullen vergeten. Corona zorgde voor vele 

veranderingen in ons dagelijks leven.  

Het nieuwe schooljaar 2020-2021 starten we in code geel .  We kunnen de meeste zaken voor de 

kinderen op een normale manier starten : zonder dranghekkens op de speelplaats, op gelijke starturen, 

kinderen die samen mogen spelen op de speelplaats, zwembeurten,…  

We zetten bij de kinderen vooral sterk in op handhygiëne en op ventilatie van de lokalen. (de CO2-meters 

zijn aangekocht, alle ventilatiesystemen zijn nagekeken, systemen om ramen kindvriendelijk constant 

open te zetten zijn aangekocht, een grote landing handgel en ontsmettingsspray staat klaar,….)  

De leerkrachten zullen,als ze onderling samenkomen, de social distancing bewaren en een mondmasker 

dragen. In de klassen van het lager zullen ze een mondmasker dragen als ze dicht bij de kinderen komen.  

Voor alle veiligheid zullen we geen externe volwassenen, ouders, grootouders binnen laten op school.  We 

vragen ook om bij het brengen en halen van de kinderen een mondmasker te dragen en ook daar de 

social distancing in acht te  houden.  

Indien jullie,ouders, bedenkingen en/of suggesties hebben omtrent mogelijke “corona”-aanpak, vragen we 

om samen met ons mee te denken en staan wij open voor elk advies!  

 

Kinderen die op reis waren in een gekleurd gebied de twee laatste weken van augustus :  

Bij code oranje vragen wij de ouders om contact op te nemen met de huisarts en te overleggen.  

Bij code rood moet het kind een test ondergaan en moet het in quarantaine.  

 

Wat te doen bij ziekte van je kind?  

Wij zullen de ouders van kinderen die koorts hebben/krijgen op school opbellen en vragen om de kinderen 

te komen ophalen. Dus als jullie kind ‘s morgens koorts heeft, vragen wij met aandrang om het niet naar 

school te brengen.  

 



Indien we een besmetting bij een leerling hebben, moeten wij het CLB meteen verwittigen en zij moeten 

de regie in handen nemen en ons begeleiden in de verdere aanpak.  

 

Hoe starten we onderwijskundig het nieuwe schooljaar?  

We zullen aanvankelijk inzetten op het zo goed mogelijk begeleiden van onze leerlingen in de klas.   In de 

klassen van het lager zullen we starten met herhaling en het afnemen van testen om het niveau te 

bepalen.  We zullen kinderen die ziek zijn, zo goed mogelijk opvangen met inhaalblaadjes en begeleiding. 

Het gewone lesgeven op de klasvloer zal niet gecombineerd worden met online les voor zieken.  

In de kleuterklassen zullen we aanvankelijk inzetten op het algemeen welbevinden van de kinderen. 

Vervolgens zullen we ook van verschillende zaken spelenderwijs het niveau nagaan en indien nodig 

proberen aanvullend al spelend hierop te oefenen.  

 

agenda 
Belangrijke data  

Volgende data kregen jullie vorig schooljaar al door :  

❖ Vrije dagen (dit zijn facultatieve vrije dagen die scholen zelf kunnen bepalen in overleg met de 

OCSG scholengemeenschap)  

● maandag 5 oktober 2020  

● vrijdag 5 februari 2021  

❖ Pedagogische studiedagen 

 ● Vrijdag 2 oktober 2020  

● Woensdag 10 februari 2021 

❖  Vakantiedagen  

● Herfstvakantie: van 2 tot en met 8 november 2020  

● Wapenstilstand: 11 november 2020  

● Kerstvakantie: van 21 december tot en met 3 januari 2021  

● Krokusvakantie: van 15 tot en met 21 februari 2021  

● Paasvakantie: van 5 tot en met 18 april 2021 ( paasmaandag : 5 april 2021) 

 ● Dag van de Arbeid: zaterdag 1 mei 2021 

 ● Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021  

● Pinkstermaandag: 24 mei 2021  

 

❖ Data die in de parochie werden vastgelegd  

● Inhaal eerste communie Markegem: zaterdag 26 september 2020 

● Inhaal eerste communie Oeselgem: zaterdag 10 oktober 2020 



● Inhaal vormsel voor Markegem en Oeselgem: zaterdag 17 oktober 2020 

● Vormsel 2021 Oeselgem en Markegem : zaterdag 1 mei 2021  

Wie info over deze voorgaande gebeurtenissen/vieringen wil, vragen wij om contact op te nemen met de 

parochie.  

 

● Eerste communie Markegem 2021 : zaterdag 8 mei 2021 

● Eerste communie Oeselgem 2021 : zaterdag 22 mei 2021 

❖  Openluchtklassen 

Bij code geel trekken alle leerlingen van onze lagere scholen op openluchtklassen net voor de 

herfstvakantie, van woensdag 28 oktober tot en met vrijdag 30 oktober 2020. Hiervoor werd het spaarplan 

reeds opgestart in schooljaar 2019-2020. Hiervoor wordt elke maand 10 euro per leerling betaald. 

 ● Het eerste en tweede leerjaar van Mikado Markegem trekt op natuurklassen naar Neuze neuze in 

Wingene.  

● Het derde en vierde leerjaar van Mikado Markegem trekt op stadsklassen naar Brugge.  

● Het vijfde en zesde leerjaar van Mikado Markegem trekt op STEM-klassen naar Plokkersheem in Watou. 

 ● Het eerste en tweede leerjaar van Mikado Oeselgem trekt op boerderijklassen naar Bakkershof in 

Merelbeke. (Na problemen werd de overeenkomst met Pierlapont opgezegd en trekken we naar deze 

volledig vernieuwde locatie.)  

● Het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar van Mikado Oeselgem trekt op zeeklassen naar Floréal. 

 

Dit schooljaar zijn er geen schoolfeesten. Algemene data onder voorbehoud van 

coronamaatregelen :  

❖ Opendeur Mikado Markegem tijdens het weekend van 13-14 maart 2021 (moet nog specifiek 

uitgewerkt worden)  

❖ Opendeur Mikado Oeselgem :  vrijdag 19 maart 2021  

 

 

 

leerlingen 
Agenda voor september :  

Dinsdag 8 september om 19u30: info-avond ouders 1LA in klas van juf Nadine.  

Woensdag 9 september om 19u30: info-avond ouders 1LB in klas van juf Sandra.  

Door de coronamaatregelen vragen wij aan de ouders om maar 1 iemand per gezin naar deze avond in de 

klas van jullie kind te sturen.  We maken enkel voor de gescheiden ouders een uitzondering.  

Draag een mondmasker, ontsmet bij het binnenkomen van het schoolterrein de handen en probeer de 

social distancing te respecteren aub.  

Maandag 14 september: sportnamiddag 3LB en 4LB  

Maandag 14 september: start typlessen op school voor 4LA 

Vrijdag 18 september: STRAPDAG !  



Er is fietscontrole voor de bovenbouw ( = 4de, 5de en 6de leerjaar in beide afdelingen).  

 

Concrete info omtrent specifieke activiteiten volgen nog.  

Maandag 21 september: sportnamiddag 5LB en 6LB ( met de fiets) 

Donderdag 24 september: sportnamiddag 5LA en 6LA  

BRANDEVACUATIEOEFENING IN BEIDE AFDELINGEN IN DE NAMIDDAG.  

Maandag 28 september: sportnamiddag 1LB en 2LB  

 

Vrijdag 2 oktober : pedagogische studiedag : GEEN SCHOOL ! 

Maandag 5 oktober : VRIJE DAG  : GEEN SCHOOL !  

 

 

ouders 
Zwemkalender  

Alle info is steeds terug te vinden op onze website!  Neem regelmatig een kijkje!  

Regelingen voor het zwemmen in het schooljaar 

20-21:  

 

Mikado Markegem Mikado Oeselgem  

dinsdagnamiddag woensdagvoormiddag  

 

Week 1 september geen zwemmen geen zwemmen  

Week 7 september 3L en 4L (week2) 5L en 6L (week1) 

Week 14 september 5L en 6L (week3) 3L en 4L (week2) 

Week 21 september 1L en 2L (week1) 1L en 2L (week3) 

Week 28 september 3L en 4L 5L en 6L (week1) 

 

Week 5 oktober 5L en 6L 1L en 2L (week3)  

Week 12 oktober 1L en 2L 3L en 4L (week2) 

Week 19 oktober 3L en 4L 5L en 6L (week1) 

Week 26 oktober 5L en 6L Openluchtklassen  

 

Week 9 november 1L en 2L geen zwemmen wapenstilstand 

Week 16 november 3L en 4L 5L en 6L (week1) 

Week 23 november 5L en 6L 1L en 2L (week3) 

Week 30 november 1L en 2L 3L en 4L  (week2) 

 

Week 7 december 3L en 4L 1L en 2L  

Week 14 december 5L en 6L 5L en 6L  

 

Week 4 januari 1L en 2L 1L en 2L  

Week 11 januari 3L en 4L 3L en 4L  

Week 18 januari 5L en 6L 5L en 6L  

Week 25 januari 1L en 2L 3L en 4L  

 

Week 1 februari 3L en 4L 1L en 2L  

Week 8 februari 5L en 6L ped. Studiedag geen zwem 

Week 22 februari 1L en 2L 5L en 6L  



 

Week 1 maart 3L en 4L 3L en 4L  

Week 8 maart 5L en 6L 1L en 2L  

Week 15 maart 1L en 2L 5L en 6L  

Week 22 maart 3L en 4L 1L en 2L  

Week 29 maart 5L en 6L 3L en 4L  

 

Week 19 april 1L en 2L 5L en 6L  

Week 26 april 3L en 4L 3L en 4L  

 

Week 3 mei 5L en 6L 1L en 2L  

Week 10 mei 1L en 2L 5L en 6L  

Week 17 mei 3L en 4L 1L en 2L  

Week 24 mei 5L en 6L 3L en 4L  

Week 31 mei 1L en 2L 1L en 2L  

 

Week 7 juli 3L en 4L 3L en 4L  

Week 14 juli 5L en 6L 5L en 6L  

Week 21 juli 1L en 2L geen zwemmen  

 

 

 

varia 
Jaarthema : Je kun(s)t het!  

Met dit jaarthema gaan we een heel schooljaar aan de slag!  Regelmatig zal je verwijzingen vinden naar 

onze werkingen naar talenten en naar kunnen en kunsten toe!  Het belooft alvast uitdagend en boeiend te 

worden! 

 

Nieuwe werking schoolresto’s:  

Met nieuwe teams gaan we dit schooljaar aan de slag.  Ook met een aangepaste werking.  Uitschepbalie 

en afruimhoek worden gescheiden, de afspraken omtrent het eten worden ook aangepast aan, …  

We proberen het de eerste weken uit en schaven nog bij waar nodig en brengen dan ook eens verslag uit!  

 

 

 

 

 

 


