
April 2022

in de kijker
Lente …. Pasen….

Witte donderdag  -  Goede vrijdag - Stille zaterdag - Pasen !

We hopen dat de lente, het nieuwe leven voor ieder van jullie moed mag geven!



Eitjes zoeken in de peuterklas van juf Lies

1ste kleuter C van juf Wendy  op leeruitstap naar de kippenren!

Agenda
Vrije dagen schooljaar 22-23:
Maandag 3 oktober ‘22
Vrijdag 28 april ‘23
Pedagogische studiedag 1 : vrijdag 14 oktober ‘22
2de pedagogische studiedag : woensdag 8 februari ‘23

Alles rond vakanties en vrije dagen is ook terug te vinden op onze website.

ouders
- De oudervereniging Odakim schenkt ook dit schooljaar elke leerling 5 euro voor de komende

schoolreis! Een mooi gebaar naar al onze leerlingen en ouders!

- Hartelijk dank aan de oudervereniging voor het uitpakken met de paaseitjesactie!  Bedankt ook
aan de mensen van de oudervereniging en van het leerkrachtenteam die alle werk op zich namen!

- De oudervereniging zorgde er dit jaar ook voor dat de paashaas op bezoek kwam in alle klassen
met een passende traktatie per leerling!  Een leuk initiatief die door alle leerlingen en het team
zeer gesmaakt werd!

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


- Het Kriebelteam is op woensdag 27 april ook weer op post!  Na het bezoek van de paashaas thuis,
best nog eens alle haartjes controleren op eventuele kriebelbeestjes of neetjes. ( Belangrijk dat na
behandeling met luizenshampoo ook nog dagelijks gekamd wordt. )

varia
Dankjewel!

De mama van Briek en Marthe naaide al vele kussens voor in onze
leescaravan!  Een heel groot maar zeer mooi werk die zij als sponsoring
voor onze school deed! Hartelijk dank hiervoor!!!!

De leescaravan is zo goed als klaar en werd met veel enthousiasme
reeds in gebruik genomen door onze leerlingen!

De mama van Warre en Ditte naait nog enkele bijgekomen kussen en
dan zijn we helemaal gemeubileerd! Ook hiervoor een grote dankjewel!



In de 2de kleuterklas van juf Carine en juf Ciel :
Smartgames spelen, een konijn in de klas  en knutselen voor Pasen!



Even piepen in de 3de kleuterklas van juf Petra :
Computationeel denken rond Pasen : het begin van programmeren!  En spelen in de zandbak: hoe leuk is
dat niet?

Even piepen in het 1ste leerjaar B : Computationeel denken : eerste stappen in het leren
programmeren!

In het 2de leerjaar B :
Scratch, lentespeurtocht en vrije steloefening op de typmachine



3de leerjaar B : de opa van Warre op bezoek om te vertellen over de tijd toen hij nog kind was en
bezoek aan de bib.

4de leerjaar B
De klas van meester Kristof haalde de halve finale van Whizzkids op nationaal vlak!!!! En ze eindigden op
de 16de plaats!  Ze verdienden zo een uitstap naar Astralab in Zillebeke! Een dikke proficiat!



5de leerjaar B :
De klas van juf Martine volgde een zeer boeiende infosessie omtrent dodehoek-ongevallen! Een actueel
thema waar we onze leerlingen willen voor behoeden in het dagelijks, drukke verkeer!

6de leerjaar
De klas van meester Koen trok er verschillende keren op uit en bezocht alle secundaire scholen in Deinze
en Waregem ! Dit kadert in het project “goede keuzes maken voor het secundair onderwijs”.



Samenwerking met Academie “Beeld” van Waregem
Op maandag 28 maart streken er 8 docenten van de academie neer in Mikado Oeselgem om met de
kinderen ontwerpen te maken voor de witte muur op de speelplaats.  Vertrekpunt waren gebouwen in
Oeselgem.  In gemengde groepen van leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar ging men
vervolgens aan de slag.  De ontwerpen zullen nu gestileerd worden, vervolgens op de muur geprojecteerd
worden en dan komen de docenten terug om met de kinderen te schilderen.  Tijdens de komende
opendeur zullen jullie het resultaat kunnen bewonderen!




