November 2021

in de kijker
Allerheiligen - Allerzielen
Even stilstaan….

Als ik dood ga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood moet je weten. Het is de heimwee die ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.
En als ik dood ga, treur maar niet. Ik ben niet echt weg moet je weten. Het is het verlangen dat ik
achterliet. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.
Vrij naar Bram Vermeulen

agenda
November 2021
●
●
●

Zaterdag 6 november : Wakken Smelt
Donderdag 18 november : Grootoudersfeest Mikado Oeselgem - door de coronasituatie
geannuleerd.
Zaterdag 20 november : Zuiderse avond Knipoog in Markegem

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

leerlingen
Kinderparlement
Het kinderparlement in Mikado Oeselgem komt samen op maandag 8 november 2021.

ouders
Opbrengst schoolfeest Oeselgem
Het take-away schoolfeest van 26 september 21 gaf een totale opbrengst van € 5097,47!
Een mooi bedrag om in te zetten voor onze schoolwerking! Hartelijk dank voor iedereen die ons steunde
door ofwel te sponsoren ofwel maaltijden te bestellen!

varia
Minister van onderwijs Ben Weyts kent Mikado!!!!
Charlotte Luyssen, de zorgcoördinator ad interim in onze school en de
leerkracht Bijsprong, was lid van de commissie die 58 adviezen
formuleerde naar het brede onderwijsveld voor 'beter onderwijs'. (Laat
het debat maar beginnen...)
Na de vele vergaderingen en overleggen, werd het rapport officieel
overhandigd aan minister Weyts. Charlotte ging er in gesprek over haar
ervaringen in het Buitengewoon Onderwijs en vanuit haar eerste
ervaringen de voorbije maanden als tijdelijke zorgcoördinator in VBS
Mikado. Ze draagt haar buitengewone bril met trots verder in haar
nieuwe job en laat haar hart met plezier kloppen voor de leerlingen die
extra zorg genieten. Charlotte had er een overleg met de minister vanuit haar ervaringen in het
Buitengewoon Onderwijs én vanuit de ervaringen de voorbije maanden in Mikado. Onze school komt dus
voor in het rapport!

Paralleltoetsen in onze school
Eind vorig jaar lieten wij de leerlingen van het 6de leerjaar paralleltoetsen van breuken en
kommagetallen, wereldoriëntatie persoonlijke tijd en historische tijd en Frans lezen afleggen.
Wij kregen vorige week de feedback hieromtrent binnen en we kunnen stellen dat onze leerlingen het
goed deden. Algemeen kunnen we stellen dat het gemiddelde dat we voor alle testen boven het Vlaamse
gemiddelde scoren.

Koalatest 3de kleuter
De verplichte taaltest in de 3de kleuterklas planden wij in om na de herfstvakantie af te nemen.
Zorgcoördinator ad interim Charlotte zal dit organiseren samen met de klasjuffen en zorgjuf Ciel. Enkel
als er problemen boven komen door deze taaltest, zullen wij de betrokken ouders contacteren. Geen
nieuws, goed nieuws dus!

Voorleesweek in november :
Wij doen mee. De leerlingen zullen er na de vakantie alles over te horen krijgen.

Attesten openluchtklassen ( Zee-, bos-, stads- en boerderijklassen)
De muziekacademie werd ingelicht dat onze leerlingen op driedaagse uitstap waren. Normaal moet er
geen specifiek attest meer afgegeven worden, stelde de directeur.
Van de verschillende ziekenfondsen kan je een teruggave krijgen voor een kamp/meerdaagse. Mogen wij
vragen om de aanvraagformulieren hiervoor in de maand november af te geven aan de
klasleerkracht. In december bezorgen we jullie dan de ondertekende exemplaren. Wij
verwerken geen aanvragen meer in 2022.

Eerste communie 2023
Vanuit de parochie kregen we volgende data voor de eerste communie reeds door :
●
●

Mikado Markegem: zaterdag 13 mei 2023 10.00u
Mikado Oeselgem: zaterdag 27 mei 2023 10.00u

