
maart 2022

in de kijker
Het vierde leerjaar is halve finalist Whizzkids.
Whizzkids is een ICT-wedstrijd voor leerlingen uit het vierde, vijfde en
zesde leerjaar van het gewoon of buitengewoon lager onderwijs in België
en Nederland.

Dit jaar schreven 330 klassen zich in voor de wedstrijd van het vierde
leerjaar zowel uit België en Nederland. ‘De mikadoes’ (de naam van het
vierde leerjaar Oeselgem) haalden een score van 448/450 dit jaar.  Een
knappe prestatie van de leerlingen van meester Kristof!  We duimen dat
het in de halve finale ook zo goed gaat en dat we mogen doorstoten naar
de finale.

Maar we houden steeds in ons achterhoofd:  deelnemen is belangrijker
dan winnen. Halen we de finale niet, dan gaan we misschien op stadsklas naar Ieper.

We duimen met zijn allen voor de leerlingen en meester Kristof!  Zet hem op!!!!



agenda
Maart 22
Krokusvakantie van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart

07/03 sportnamiddag 1LB en 2LB
08/03 nm dodehoekactiviteit op parking Rosalie ‘t Feltplein voor 5L en 6L
14/03 nm 6LB bezoek middelbare school Waregem - Sint-Paulusschool - Campus College
15/03 6LB bezoek middelbare scholen Deinze - VTI, Leiepoort - Campus Sint-Theresia, Campus

Sint-Vincentius, Campus Sint-Hendrik
17/03 nm 6LB bezoek middelbare school Waregem - Sint-Paulusschool - Campus Hemelvaart
21/03 sport namiddag 3LB en 4LB
28/03 nm samenwerking tekenacademie Waregem en 1L,2L,3L en 4L voor maken van muurschilderij

op de lange, witte muur op de speelplaats
30/03 oudercontacten 6LB
01/04 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.

leerlingen
Digisprong….
We hebben al hele sprongen gemaakt in het digitaal leren werken voor schoolse opdrachten, lessen
digitaal volgen, …. Zowel leerkrachten als leerlingen maakten mede door Corona grote sprongen!
Echter deze digitale wereld houdt ook ergens uitdagingen en gevaren in.  Leerlingen moeten hier ook
verantwoord leren mee omgaan. Daarom hebben wij enkele duidelijke afspraken gemaakt :
De leerlingen blijven via Google Classroom ook digitaal in contact met hun klasleerkracht en hun
klasgenoten.

Alle leerlingen (van 1ste tot en met 6de leerjaar) kunnen echter niet langer gebruik maken van de
‘werkruimtes’ die Google ter beschikking stelde. Hier werd vooral door de bovenbouw gebruik van
gemaakt.  Via ‘werkruimtes’  konden leerlingen zelf groepjes met al dan niet klasgenoten samenstellen.
We merkten dat deze subgroepjes steeds vaker leiden tot ruzies, uitsluiting en problemen.  Daarom kozen
wij er als team voor om die mogelijkheid niet langer beschikbaar te maken.

Er kan wel nog steeds gechat worden op de klaschat waar ook de klasleerkracht meeleest.
Zo hopen we beter zicht te behouden op de chats verbonden aan het schoolmailadres.

ouders
Wakken Smelt!
Wakken Smelt doneerde 800 euro aan oudervereniging Odakim!
Leden van de oudervereniging Odakim werkten mee aan de opzet en organisatie van de wandeling
voorbije winter.  Wakken Smelt verdeelde de opbrengst hiervan onder verschillende doelen.  En ook de
ouderverenigingen van de plaatselijke scholen kregen een deel van de opbrengst! Welbedankt hiervoor!

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


varia
Feestneus
Speeltheater Kip van Troye was dit jaar ook weer te gast om al onze leerlingen een voorstelling te
brengen. Voor de leerlingen van de derde graad staat dit nog gepland in maart.  In februari kregen de
kleuters en de leerlingen van 1L,2L,3L en 4L al een gesmaakte voorstelling te zien. We opteerden er weer
om om een voorstelling op school te organiseren om de buskosten zo te ontlopen.

The masked readers : Een schot in de roos!
Dit initiatief was echt een topper voor onze leerlingen!  Een grote dankjewel aan alle leerkrachten die
meegingen in dit verhaal en aan juf  Eline die alles tot in de puntjes organiseerde : van filmen, monteren,
doorsturen tot pannenkoeken halen!


