
December 21

Lezen in de kijker
In onze scholen is het al “lezen” wat de klok slaat!  Zelfs de Sint heeft heel wat werk met zijn boek!



Zelfs onze jongste peuters hebben de leesmicrobe al danig te pakken!

De tweede kleuterklas van juf Wendy en het derde leerjaar van juf Melissa organiseerden corona proof
nog een voorleesmoment buiten en in de turnzaal….

Sommige kleuters spelen nu vele uren “leespietjes” in de klas!

In het vierde leerjaar van juf Marjolein mag men vrij de eigen lievelings houding kiezen voor het lezen en
in de klas van meester Kristof hebben de boeken en strips uit de uitleenkoffer van de gemeentelijke bib
zeer veel bijval bij de kinderen!

LEZEN, LEZEN, ….. IEDEREEN AAN HET LEZEN !!!



agenda
December
Oudercontacten : woensdag 22 december en bij grote klassen ook op dinsdag 21 december
Alle ouders kregen een digitale uitnodiging om een afspraak te maken voor een digitaal oudercontact.

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

leerlingen
Organisatie middagactiviteiten kinderparlement Markegem
Het kinderparlement in afdeling Markegem heeft zelfs in deze corona tijd zeer leuke middag activiteiten
voor de Sint-week uitgewerkt!  Het was zalig zien hoe de leerlingen de anderen op sleeptouw namen over
de middag op de speelplaats!

ouders
Typen in het 4de leerjaar
In onze leerlijn ICT-vaardigheden hebben wij het blind typen opgenomen in het 4de leerjaar.  Dankzij
steun van de ouderverenigingen en een investering van school, leren al onze leerlingen op school typen.
Voor ouders een besparing van een heuse onkost voor een dactylocursus na de lesuren.

Het slagen van deze investering kan echter ook maar lukken
als de leerlingen gemotiveerd aan de slag gaan en thuis
regelmatig oefenen.

We zijn zo goed als halverwege de cursus…..   Eens kijken wie
er in slaagt om op het einde feilloos blind te typen!

https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/kalender-markegem/
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/kalender-oeselgem/


varia
Bedankt!
Donderdag 2 december komt de Sint coronaproof een bezoek brengen in onze scholen.  Dit bezoek zal
buiten doorgaan.  De Sint en zijn pieten zorgen ook voor elke leerling voor een zak vol lekkers!  Bedankt
aan de gemeente om dit allemaal voor ons te regelen en te voorzien!

Ook een dankjewel aan de leerkrachten die als kernteamlid in beide afdelingen dit bezoek hebben ingeleid
en georganiseerd!  Voor de kinderen was het weer een prachtige periode!


