
 

December 2020 

in de kijker 
Advent  : op weg naar Kerstmis  

Advent is leren wachten en de tijd nemen. Advent is wachten en zwijgen. 

Advent is durven vertrouwen, vertrouwen dat God aan de kant van de mensen staat, 

vertrouwen dat de toekomst meer inhoudt dan het verleden, vertrouwen dat het kleine teken 

een belofte inhoudt. 

 

  

https://poelbergommeland.be/vbsmikado/nieuwsbrieven


Luchtkwaliteitsmeters in onze klassen  

Na de herfstvakantie konden wij de 12 luchtkwaliteitsmeters die wij voor onze scholen 

aankochten, meteen gebruiken!  

Het is opmerkelijk hoe snel de kwaliteit van de lucht in de klassen daalt als ramen en de deur 

dicht zijn.  De meters zijn een echte hulp om de luchtkwaliteit te bewaken!  Zelfs onze kleuters 

zijn heel allert!  Als er een smiley in het rood gaat, roepen ze meteen “Corona!” en gaan ze zelf 

de deur open zetten.  

Het is daarom in onze klassen soms een graadje frisser en merk je ook dat leerkrachten en 

directie  een extra trui verdragen!  

 

 

 

 

 

agenda 
December  

We proberen de komende weken  tijd te nemen om een zicht te krijgen op de stand van zaken 

van de ontwikkeling van elk individueel kind. Bij oudere leerlingen wil dit ook zeggen proefjes, 

examenperiodes, leren studeren, leren plannen.  

 

De leerkrachten verzamelen alle info voor het rapport en/of voor het oudercontact met de 

ouders.  

 

De oudercontacten kunnen niet fysiek op school georganiseerd worden. We gaan de digitale weg 

op en plannen dit op woensdag 16 en donderdag 17 december. 

 

Wie nog niet heeft ingeschreven voor de oudercontacten, kan dit nog doen tot 13 december via: 

www.poelbergommeland.be/vbsmikado/oudercontacten  

 

Indien ouders en/of leerlingen zich zorgen maken de komende weken, kunnen ze altijd contact 

opnemen met de klastitularis of de zorgcoördinator.  

 

 

   

http://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/oudercontacten


leerlingen 
Antipestbeleid  

Dit schooljaar willen wij extra focussen op de verbondenheid die een pijler is van onze 

schoolvisie. Hiervoor werkten wij duidelijke gedragsregels en afspraken uit die bij de start van 

het schooljaar overlopen werden.  Zo moet het duidelijk zijn voor groot en klein wat wij 

verwachten van onze leerlingen. 

 

Daarnaast zetten wij ook in op pro-actieve kringgesprekken.  Wat is dat?  Dit is een 

gespreksvorm waarbij de leerlingen in een kring zitten en uitgenodigd worden om iets te 

vertellen zonder dat anderen daar enige commentaar op geven. We oefenen dit zelfs al eens in 

de kleuterklassen. Voor sommige leerlingen is het een opdracht om bij deze spreek ronde niet 

meteen commentaar te geven. Anderen oefenen er het woord te nemen.  

 

En er gebeuren ook zaken die we niet kunnen aanvaarden. Als we dit opmerken en/of als dit 

gemeld wordt, maken we daar steeds werk van. Onze zorgcoördinator zet hierop sterk in met 

gesprekken met alle betrokkenen.  Afhankelijk van de ernst worden ouders ingelicht.  

 

Onze hele werking op dit vlak hebben we dan ook eens uitgeschreven en staat te lezen op onze 

website. Hoe gaan we om met pesten op school?  Hoe werken wij aan het weerbaar maken van 

onze leerlingen? We probeerden het op te lijsten.  

  

Je kan alles terug vinden onder www.poelbergommeland.be/vbsmikado/pesten. 
 

Heb je als ouder vragen of heb je suggesties?  Geef een seintje!  We kunnen altijd bijleren!  

Het is uiterst belangrijk in de ontwikkeling van de kinderen dat we inzetten op sociale omgang 

en op weerbaarheid.  

 

 

   

http://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/pesten


Ouders 
Wakken smelt 

 

Hierbij willen wij de wandelingen van Wakken Smelt, én de wedstrijd/financiële actie waarmee (zoals jaarlijks) 
een fiets te winnen is, in de kijker te plaatsen.  

 

Dit jaar kan geraden worden op de totale tijd dat 3 bestuursleden zullen doen over de tocht van 5km. Op 

de folder die in Dentergem in alle brievenbussen viel in het weekend van 14/11 (niet toevallig de dag dat 

Wakken smelt ging plaatsvinden) kon u het deelnemersformulier en de wandelingen vinden. 

 

Hebt u deze folder niet meer of hebt u niet eens een brievenbus in Dentergem : niet getreurd, u vindt ook 

alles terug op de website www.wakkensmelt.be . 
 

U kunt er de wandelingen downloaden, de deelnemersformulieren afprinten, de goeie doelen ( oa ook de 

ouderverenigingen van onze scholen!) checken. Het enige wat u dan nog moet doen is uw 

deelnemersformulier samen met €5 of €10 komen posten in de kleurrijke wakken smelt brievenbus, die 

opgesteld staat in de Hekkenstraat 7 te Wakken (buurtwinkel Greta). 

  

En voor wie er echt niet in slaagt om te wandelen, delen we het rekeningnummer BE27 1030 6134 3373, 

waar iedereen een vrijblijvende gift kan doen als hij dat wenst. 

 

 

Varia 
Traktaat Sint  

Net zoals voorgaande jaren zullen de kinderen van onze school, net als in alle andere scholen 

van de gemeente Dentergem, een traktaat van de gemeente krijgen.  Hiervoor een 

welgemeende dankjewel! 

 

Vormsel en Eerste communie 

Omdat er soms vragen hieromtrent leven bij ouders, werkten wij in overleg met de inspectie 

katholieke godsdienst hieromtrent een visie uit omtrent eerste communie en vormselvieringen. 

 

Onze school is een vrije, katholieke school die de Rooms-katholieke godsdienst als ontwikkelveld 

wil waarmaken in specifieke lessen godsdienst op school en in de gehele schoolwerking zoals die 

omschreven is in ons pedagogisch project. Naast de specifieke godsdienstlessen willen wij de 

christelijke waarden constant in het dagdagelijkse klas- en schoolleven voorleven en uitdragen. 

In deze optiek willen wij ook onze leerlingen van het eerste leerjaar voorbereiden op het 

sacrament van de eucharistie in de voorbereiding van de eerste communie. Het sacrament van 

het vormsel wordt bij de oudste leerlingen in de klas verkend. 

 

 

http://www.wakkensmelt.be/


De voorbereiding van de eucharistieviering van de eerste communie kan de leerkracht van het 

eerste leerjaar een stuk delen met de parochie.  Maar wij willen hierbij bewaken dat het gaat om 

de essentie van het hele gebeuren. Het uitdragen van de boodschap van Jezus voor onze 

leerlingen is de essentie.  Een feestelijke tint hoort er voor de kinderen bij maar is niet het 

hoofddoel.  

 

Wat het vormsel betreft, ligt de verantwoordelijkheid bij de parochie of de pastorale eenheid. Dit 

voor zowel de vormselcatechese als de viering zelf.   Dit engagement behoort niet tot de 

opdracht van een leerkracht of van de school. Als school willen wij uiteraard het geheel 

ondersteunen door o.a. in de klas het voorlezen en het oefenen van de liederen op ons te 

nemen,door te supporteren voor onze leerlingen in hun keuze voor de christelijke gemeenschap 

door onze aanwezigheid in de viering zelf. Het opmaken en regisseren van de viering  behoort 

tot de verantwoordelijkheid van de parochie.  

 

 

Maaltijden reserveren 

Onverwachts op school blijven eten, kan altijd.  De leerlingen brengen dan boterhammetjes 

mee. Bij de start van het schooljaar kozen de ouders de formule van het eten van hun kinderen. 

Enkel ouders die met een wisselend ploegensysteem werken, kunnen dit voor het begin van de 

maand doorgeven.  Anderen kunnen maar om uitzonderlijke redenen die overlegd moeten 

worden met de directie veranderen. 

 

Waarom deze uitdrukkelijke vraag om zich hieraan te houden? Ten eerste is het voor de 

leerlingen van groot belang dat er een regelmaat in hun schoolleven zit en voor de administratie 

is dit heel veel werk om dit voor één leerling in het systeem volledig aan te passen.  Daarnaast 

worden de bestellingen van de maaltijden voor het begin van de nieuwe maand doorgegeven 

aan de traiteur en kan dit niet meer gewijzigd worden.  

 

 

 

 

 

 


