Juni 2021

in de kijker
Regelingen schooljaar 21-22
Nadat we de lestijden voor volgend schooljaar kenden, konden we werk maken van
onze puzzel. De schikkingen voor volgend schooljaar in beide afdelingen moeten ook
dan afgestemd worden met alle andere scholen van de scholengemeenschap. Na al dit
denk- en overlegwerk, ziet de organisatie voor volgend schooljaar er als volgt uit.

Mikado Markegem
-

Peuter en 1KA
2KA
3KA

-

juf Elke
juf Leen
juf Ilse
Twee namiddagen: Juf Ciel
zorg/ondersteuning/co-teaching
Juf Ciel

-

Bewegingsopvoeding kleuter

-

1LA

juf Renate
(dinsdagvoormiddag,
woensdagvoormiddag en
donderdagnamiddag)

juf Nadine
Woensdagvoormiddag : juf Evy
Donderdagnamiddag laatste uur : juf Renate 1/24

-

2LA

juf Hilde elke voormiddag
Elke namiddag juf Nadine en Renate laatste
lestijd donderdagnamiddag
- 3LA
juf Evy elke voormiddag ( enkel niet op
woensdag) / donderdag de hele dag
‘s namiddags en woensdagvoormiddag samen
met 4LA onder leiding van Juf Marjolein
- 4LA
juf Marjolein
- 5LA
juf Dagmar elke voormiddag
‘s namiddags samen met 6LA (Juf Dagmar op maandagen donderdagnamiddag,juf Liesbeth op dinsdag en
vrijdagnamiddag)
- 6LA
Elke voormiddag juf Liesbeth
‘s namiddags samen met 5LA (Juf Dagmar op maandagen donderdagnamiddag,juf Liesbeth op dinsdag en
vrijdagnamiddag)
Bewegingsopvoeding lager
juf Renate
(maandag- en dinsdagnamiddag
Zwemmen blijft op dinsdagnamiddag in
Wielsbeke)
- Zorg lezen
juf Hilde donderdagnamiddag
- Leerkracht computationeel denken : Juf Evy ( 1 namiddag per week)
Volgend schooljaar zal juf Elke terug de peuters en de eerste kleuters in haar klas
hebben.
Het is zo dat wij niet uitsluiten dat de oudste kleuters in de loop van het schooljaar
kunnen doorschuiven naar juf Leen. ( 2de kleuter) Dit omdat dit een kleinere klasgroep
is.
Wij zullen dit doen als de klasgroep bij juf Elke boven de 20 leerlingen uit stijgt. En we
zullen dan de oudste kleuters doorschuiven naar juf Leen.
Het is ook zo dat wij dan effectief de oudste leerlingen zullen doorschuiven. ( Aantal
hangt af van het aantal peuters die instromen.) Wij zullen de betrokken ouders tijdig
inlichten om de kleuters ook hierop te kunnen voorbereiden.

Mikado Oeselgem
-

-

juf LIes
juf Wendy
juf Carine
Op vrijdag : juf Ciel
3KB
juf Petra
Bewegingsopvoeding juf Renate
(maandag- woensdag- en donderdagvoormiddag)
zorg/ondersteuning/co-teaching
Juf Ciel en juf Sara ( op donderdag)

-

1LB
2LB
3LB
4LB
5LB

-

-

-

-

Peuter
1KC
2KB

juf Sandra
juf Caroline
juf Melissa
meester Kristof
juf Martine
Donderdag- en vrijdagnamiddag : juf Eline
6LB
meester Koen
Zorgjuf
juf Eline
Juf Hilde 1 namiddag specialisatie lezen op
dinsdagnamiddag
Bewegingsopvoeding meester Patrick
Dinsdag,woensdagvoormiddag en
Donderdagnamiddag
(zwemmen blijft op woensdagvoormiddag in
Meulebeke)
Leerkracht computationeel denken : Juf Evy ( 1 namiddag per week)

Mikado Markegem & Oeselgem
Zorgcoördinatie
juf Sofie
Kinderverzorging
juf Mieke
Administratie
juf Cinthy
Ict-coördinatie
Vanuit de scholengemeenschap :
technische ondersteuning : Jelle Ameye
Pedagogische ondersteuning :
-halftijds: Wivine Debever
-voltijds : nog te kandideren hiervoor

Agenda
Einde schooljaar : dinsdag 30 juni om 16u.00.

Geen school meer op woensdag 31 juni.

Springkastelenfestijn voor onze kleuters!
De gemeentelijke sportdienst zorgt op maandag 14 juni voor een springkastelenfestijn in Mikado
Oeselgem en op donderdag 17 juni in Mikado Markegem. Omdat er geen sportnamiddagen konden
doorgaan door de corona het voorbije schooljaar werden alle leerjaren verwend op een zeer boeiende
sportdag. En de kleuters zullen op deze manier ook een boeiend avontuur kunnen beleven op school.

Eindejaarsreceptie 6de leerjaren
Zoals de richtlijnen nu zijn, zal de eindejaarsreceptie niet “normaal” kunnen doorgaan. De richtlijnen die
nu nog gelden (Het is ook afwachten op mogelijke versoepelingen….) leggen het volgende op : Het
evenement moet buiten georganiseerd worden, elk gezin moet in eigen bubbel aan een tafeltje zitten op
anderhalve meter van elkaar, er mag geen bediening zijn, we moeten alles op tijd registreren, er moet
een circulatieplan opgemaakt worden, …. We zoeken op mogelijkheden, wachten mogelijke
versoepelingen af en wachten ook het weer af …. We houden de betrokken ouders via de leerlingen op de
hoogte.

leerlingen
Even voorstellen : de schoolkippen Suzette en Odette in Mikado
Markegem

ouders
Belangrijke data volgend schooljaar :
Contactdagen nieuwe leerkrachten op school : woensdag 25 augustus en donderdag 26 augustus

Vakanties, vrije dagen, pedagogische studiedagen en andere data:
Het schooljaar start op woensdag 1 september 2021.
De vrije dagen van het eerste trimester:
vrijdag 1 oktober 2021 : pedagogische studiedag : vrij voor de leerlingen
herfstvakantie van 30 oktober 2021 tot en met 7 november 2021
donderdag 11 november
vrijdag 12 november
kerstvakantie van 25 december 2021 tot en met 9 januari 2022
De vrije dagen van het tweede trimester:
woensdag 9 februari 2022 : pedagogische studiedag : vrij voor de leerlingen
krokusvakantie van 26 februari 2022 tot en met 6 maart 2022
paasvakantie van 2 april 2022 tot en met 18 april 2022
De vrije dagen van het derde trimester :
maandag 2 mei 2022
donderdag 26 mei 2022 : Hemelvaart : vrije dag
vrijdag 27 mei 2022 : vrije dag
maandag 6 juni 2022 : Pinkstermaandag : vrije dag
openluchtklassen :
❖ boerderijklassen 1lA en 2LA en stadsklassen voor 3LA en 4LA en(Markegem) : woensdag
27/10/2021 tot en met vrijdag 29/10/2021
info-avond 1LA-2LA : dinsdag 12 oktober 2021 om 19u.30
info-avond 3LA en 4LA : woensdag 13 oktober 2021 om 19u.30
❖ zeeklassen voor 5LA en 6LA ( Markegem) : van woensdag 20/10/2021 tot en met vrijdag
22/10/2021
info-avond : woensdag 6 oktober 2021 om 19u.30
❖ zeeklassen voor alle leerjaren Oeselgem : van woensdag 27/10/2021 tot en met vrijdag
29/10/2021
info-avond 1LB-2LB : dinsdag 12 oktober 2021 om 19u30
info-avond 3LB-4LB : woensdag 13 oktober 2021 om 19u30
info-avond 5LB -6LB : woensdag 13 oktober 2021 om 19u30

Eerste communie en vormsel :
inhaalcommunie voor leerlingen Mikado Markegem:zaterdag 25/09/2021
inhaalcommunie voor leerlingen Mikado Oeselgem: zaterdag 09/10/2021
inhaalvormselviering voor leerlingen Mikado 20-21 : zaterdag 16/10/2021
vormsel leerling Mikado Markegem en Oeselgem in de kerk van Wakken op zaterdag 30 april
2022 om 16u.30
❖ eerste communie Mikado Markegem in de kerk van Markegem op zaterdag 07/05/2022 om
10u.00
❖ eerste communie Mikado Oeselgem in de kerk van Oeselgem op zaterdag 04/06/2022 om
10u.00
❖
❖
❖
❖

oudercontacten en info-avonden 1ste leerjaar :
❖ Mikado Markegem :
Info-avond 1ste leerjaar om 19u30 : donderdag 9 september 2021
woensdag 22/12/2021 ( voor grote klasgroepen kan ook dinsdag 21/12/2021)
maandag 27/06/2022 ( voor grote klasgroepen kan ook dinsdag 28/06/2022)
woensdag 30/03/2022 : oudercontact 6de leerjaar (overgang secundair
onderwijs)
❖ Mikado Oeselgem :
Info-avond 1ste leerjaar om 19u30 : woensdag 8 september 2021
woensdag 22/12/2021 ( voor grote klasgroepen kan ook dinsdag 21/12/2021)
maandag 27/06/2022 ( voor grote klasgroepen kan ook dinsdag 28/06/2022)
woensdag 30/03/2022 : oudercontact 6de leerjaar (overgang secundair
onderwijs)
schoolfeesten/opendeurmomenten :
❖ schoolfeest Mikado Oeselgem : zondag 26/09/2021
❖ opendeur voor alle ouders Mikado Oeselgem : vrijdag 18/02/2022
❖ schoolevenement Mikado Markegem : weekend van 12 en 13/02/2022 ( afhankelijk van de
uitwerking van het concept zal het één of tweedaagse worden)
Opendeur voor nieuwe leerlingen :
Mensen die interesse hebben, kunnen altijd contact opnemen met de directeur om een afspraak te
maken voor een rondleiding op school op een zelf te bepalen tijdstip.
Grootoudersfeest Oeselgem :
donderdag 18 november 2021 ( nog onder voorbehoud nav corona)

varia
Geen zwemmen in juni voor lagere klassen Oeselgem
Door grote onderhoudswerken in het zwembad in Meulebeke kunnen we met de klassen van
Oeselgem in juni niet meer gaan zwemmen. Het zal een schooljaar worden met weinig
zwemmen voor onze leerlingen. Hopelijk kunnen ze wat schade inhalen in de grote vakantie en
kunnen we volgend schooljaar weer volop gaan zwemmen met de school!

Middagtoezicht
Eind vorig schooljaar hebben wij werk gemaakt van de uitwerking van het middagtoezicht.
Nieuwe mensen werden gezocht om het bestaande team uit te breiden. Bepaalde zaken werden
anders georganiseerd. Dit schooljaar verliep deze werking een heel stuk vlotter. De verhoging
van de kwaliteit van het middagtoezicht heeft ook een prijskaartje. In deze optiek zal de
kostprijs voor het middagtoezicht volgend schooljaar opgetrokken worden van €1 voor de
opvang/toezicht naar €1.25.

Inschrijven voor oudercontact einde schooljaar
Jullie kregen allen al een uitnodiging om een digitaal oudercontact met de leerkracht te
reserveren. Wie dit nog niet deed, kijkt best welke gaatjes er nog vrij zijn!
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/oudercontacten

Inschrijven voor contactmoment nieuwe leerkracht eind augustus:
woensdag 25 augustus en donderdag 26 augustus
Nadat de inschrijvingen voor het oudercontact einde schooljaar afgesloten zijn, zullen jullie
uitgenodigd worden om in te schrijven voor een contact met de nieuwe leerkracht. Hou je mails
dus zeker in de gaten. Bedenk voor je naar dit contact gaat, goed hoe de regelingen wat eten
op school, ophalen en rijen en abonnementen voor je kind voor het nieuwe schooljaar zullen
zijn. De nieuwe leerkracht verzamelt deze info tegen de start van het schooljaar en wijzigingen
nadien zorgen steeds voor heel wat extra werk voor verschillende medewerkers. Dus bedenk
voor dit oudercontact dan al goed de organisatie van het schoollopen van je kind zodanig dat je
een vaste regeling kunt doorgeven aan de nieuwe leerkracht.

Oudercomité zkt leden
OdaKim, het oudercomité van Oeselgem bestaat uit een tiental enthousiaste ouders en
leerkrachten. Zij zetten zich allen op vrijwillige basis actief in om de schoolomgeving voor onze
kinderen en hun ouders nog beter en aangenamer te maken.
We organiseren regelmatig activiteiten waar ouders of leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en
beter leren kennen. Om deze activiteiten voor te bereiden komen we een achttal keer per jaar
samen.
Heb je zin om lid te worden van het oudercomité? Wil je je schouders zetten onder bepaalde
activiteiten? Of heb je ideeën voor toekomstige activiteiten? Laat dat dan zeker weten via
verlindebram@gmail.com of één van de andere leden!
Meer over het oudercomité, haar leden en de activiteiten van het oudercomité kan je vinden op
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/oudercomite-oda-kim/

