
Februari 2022

in de kijker
Ook tweede leerjaar al elk een Chromebook!
Vorige week startte juf Caroline met het werken op een Chromebook in het 2de leerjaar. Elke leerling
heeft vanaf nu ook daar zijn eigen Chromebook.  In het derde leerjaar werkt elke leerling op een eigen
laptop en vanaf het vierde leerjaar heeft iedereen ook een individuele Chromebook. Digisprong in Mikado
Oeselgem zit duidelijk in de lift!



Agenda
Uitgesteld: De opendeurdag die in februari gepland stond kan door de corona-regelgeving
niet doorgaan en wordt verzet naar vrijdag 20 mei 22 van 17u00 tot 19u00! Ook de
bijhorende kinderdisco en pyjamafuif zijn verplaatst naar 20 mei. Meer over het oudercomité en de
activiteiten kan je nalezen op de pagina van het oudercomité.

❖ Dinsdag 8 februari : medisch schooltoezicht  1LB
❖ Dinsdag 8 februari om 9 uur : toneelvoorstelling op school voor kleuters door het reizend

schooltheater Kip van Troje FEESTNEUS
❖ Woensdag 9 februari : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  : GEEN SCHOOL!
❖ Vrijdag 11 februari 9u.15  : toneelvoorstelling op school voor 5L en 6L door het reizend

schooltheater Kip van Troje KOE IN BLIK
❖ Dinsdag 15 februari om 13u30 : toneelvoorstelling op school voor 1L, 2L,3L en 4L door het reizend

schooltheater Kip van Troje MEVROUWTJE MEVROUW VERTELT

De volledige kalender kan je terug vinden op onze website.
Vakanties en vrije dagen zijn terug te vinden op deze pagina.

leerlingen
Kinderparlement
Op de laatste vergadering werd gesproken over de week tegen pesten. Door Corona is het niet mogelijk
om klasoverschrijdend hieraan te werken. Per klas zal men hier extra aandacht voor hebben in de klas.
Meer rond het anti-pest beleid kan je nalezen op onze website.

De leescaravan wordt komende weken ingericht.

De muziek op de speelplaats wordt terug opgenomen.

varia
Grote problemen om vervangers te vinden
Naast Corona met leerkrachten die hierdoor uitvallen kampen wij ook enorm met het lerarentekort. Als er
een leerkracht afwezig is, doen we ons uiterste best om de groep op te vangen en schuiven we waar
mogelijk. Zo worden de kinderverzorgster, zorgleerkrachten, afdelingscoördinatoren en directie soms
ingezet om een groep op te vangen. Er wordt niet altijd hierover direct gecommuniceerd omdat het heel
vaak heel snel en voortdurend schakelen is.

Heb je weet van iemand uit het onderwijs die nu niet aan de slag is : laat het ons meteen weten aub!

https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/oudercomite-oda-kim/
https://kipvantroje.be/feestneus
https://kipvantroje.be/koe-in-blik
https://kipvantroje.be/mevrouwtje-mevrouw-vertelt
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/kalender-oeselgem/
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/vakanties-en-vrije-dagen/
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/pesten/


Spelenkoffers voor over de middag in het kleuter
Juf Ciel bouwde spelenkoffers uit voor de kleuters.  Allerhande materiaal werd er in boxen verzameld :
auto’s, blokken, bobijnen, borstels, sjaaltjes, keukengerei…

Vrijdag laatst hebben kleuters uit de klas van juf Petra en uit de klas van juf Carine al even enkele koffers
uitgeprobeerd :

Valentijn in aantocht….
Vlinders in de buik kunnen op alle leeftijden leuk zijn!  Maar mogen wij vragen om de leerlingen geen
geschenkjes mee te geven voor hun geliefde op school?


