Oktober 2021

in de kijker
Corona ook positieve gevolgen en initiatieven als Strapdag,
verkeersopvoeding en samenwerking met politie zorgen voor
positieve resultaten!
Wegens corona zijn de kinderen van de 2de graad van de afdeling Markegem veel fietsvaardiger geworden.
Ze gingen op natuurexcursie naar 'de poel' in de Meikensbossen met de fiets. De fietstocht verliep op alle vlak
gesmeerd. Met de extra fietservaringen opgedaan tijdens de coronaperiode en een fiets die tijdens de
fietscontrole door de politie MIDOW werd goedgekeurd konden ze genieten van een probleemloze heen- en
terugrit.Een tiptop samenwerking van ouders, school en politie!

agenda
Oktober 2021
Niet vergeten :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vrijdag 1 oktober : pedagogische studiedag : geen les!
Woensdag 6 oktober om 19u30 info-avond voor ouders 6LA en 5LA over de openluchtklassen
Vrijdag 8 oktober : SCHOOLFOTOGRAFIE MIKADO OESELGEM
Zaterdag 9 oktober : eerste communie leerlingen 2de leerjaar Oeselgem
Dinsdag 12 oktober om 19u30 : info-avond voor 1LA-2LA en 1LB en 2LB over de
openluchtklassen
Woensdag 13 oktober om 19u30 :SCHOOLFOTOGRAFIE MARKEGEM
info-avond voor 3LA en 4LA, 3LB, 4LB,5LB en 6LB over de openluchtklassen
Dinsdag 26 oktober : rapport 1 ( oplijsting van de resultaten van de toetsjes over de
herhalingsleerstof vanaf het 2de leerjaar)
Vanaf woensdag 20 oktober tot en met vrijdag 22 oktober : zeeklassen voor klas van juf
Dagmar en juf Liesbeth
Vanaf woensdag 27 oktober tot en met vrijdag 29 oktober : openluchtklassen voor alle
andere klassen van het lager van Markegem en Oeselgem

Meer over de kalenders in Markegem en Oeselgem kan je nalezen op onze website.

leerlingen
Nieuwe kinderparlementen :
Fier stellen wij jullie onze nieuwe kinderparlementen voor!

Ouders
Mikado Markegem
De eerste activiteit van de oudervereniging Knipoog, de foute openluchtfuif op vrijdag 24 september was
meteen een schot in de roos! Ook de ouderbar kende veel bijval!

Mikado Oeselgem :
Dank aan alle mensen die deelnamen aan het take-away schoolfeest en/of sponsorden. Eenmaal alle
rekeningen betaald, geven we verslag van de opbrengst.

Zaterdag 23 oktober : Back in Time fuif!
Meer info op de website.

Varia
Nieuw project in afdeling Oeselgem : een leescarvan op de
speelplaats
Met nog een deel van de opbrengst van het schoolfeest van vorig schooljaar konden we een caravan voor
een prikje op de kop tikken.
De prioriteit dit schooljaar is lezen en we dromen ervan om deze caravan om te bouwen tot een knusse
leescaravan waar kinderen tijdens de speeltijden, over de middag of misschien zelfs tijdens een les
kunnen gaan lezen.
Voor deze klus zijn we op zoek naar papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, tantes of nonkels die ons kunnen
helpen bij het klussen ( uitbreken van bepaalde onderdelen, naaien van gordijntjes, overtrekken van de
kussen, nieuwe vloerbekleding leggen, ….) en/of voor het aanleveren van materiaal.
Zie je iets hiervan zitten? Geef een seintje via de klasleerkracht!

In beide afdelingen kijken we om een boekenruilkast op te zetten...
Spannend!

