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in de kijker
Ik ben anders en jij vindt dat goed 3 en 4LA
In de weroles -Ik ben anders en jij vindt dat goed- leerden de kinderen van 3 en 4LA dat we voorzichtig
moeten zijn met vooroordelen. 'Kijk daarom langer dan 3 seconden, luister en ga in gesprek.' De kinderen
ontdekten zo de kracht van Sibil en benoemden spontaan haar talenten. Fijn, hoe een gesprek een warme
ontmoeting werd.



Uniek project in 6LA : Talentenstage in Albert Heyn
De leerlingen van juf Liesbeth trekken op 5 mei op stage naar Albert Heyn in Harelbeke. Dit uniek project van
Vlajo wil de kinderen bewust leren nadenken over hun talenten, beroepskeuze en keuze secundair onderwijs.

Deze activiteit “De Masmallow Challenge” kaderde al in de voorbereidende lessen voor deze talentenstage.
Ze moesten hierbij nadenken over hun talenten : Ben ik goed in leiding geven of leiding nemen? Ben ik een
doorzetter? Wil ik nauwkeurig en netjes werken? Werk ik graag samen met mensen of werk ik liever
zelfstandig? Kan ik een planning maken om een taak afgewerkt te krijgen?

De leerlingen zullen vervolgens moeten solliciteren voor een job in deze winkel. Na de sollicitatieprocedure te
hebben doorlopen krijgen ze dan voor die dag een job toegewezen.  Reuzespannend en boeiend!

agenda



Krokusvakantie van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart

❖ Dinsdag 8 maart vm : dodehoek activiteit voor 5L en 6L
❖ Vrijdag 11 maart vm: Toneel 3e graad in Mikado Oeselgem - “Koe in blik”.
❖ Maandag 14 maart vm: fiets controle 4LA-5LA-6LA
❖ Maandag 14 maart nm: schoolbezoek van 6LA naar ‘het College’ te Waregem.
❖ Donderdag 17 maart nm: schoolbezoek van 6LA naar ‘Hemelvaart’ te Waregem.

Vrijdag 1 april : lenterapport !

Paasvakantie van  maandag 4 april tot en met maandag 18 april

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

ouders
800 euro van Wakken Smelt voor Knipoog
Wakken Smelt verdeelde de opbrengst van hun laatste wandeling onder andere onder de
ouderverenigingen van de plaatselijke scholen. Zo kreeg Knipoog 800 euro van deze organisatie!
Waarvoor hartelijk dank!!!

https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/kalender-markegem/
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/vakanties-en-vrije-dagen/

