
Juni 2022

in de kijker
Organisatie volgend schooljaar 2022-2023
zie afzonderlijk schrijven

agenda
● Donderdag 9 juni:  “Gevaren van het internet” van Tom Termote voor 4de, 5de en 6de leerjaar.
● Vrijdag 10 juni: sponsorloop
● Dinsdag 28 juni: frietjes op school - Er wordt geen warme maaltijd aangeboden op de laatste

volle dag van het schooljaar. De leerlingen worden getrakteerd op frietjes door de oudervereniging.
● Maandag 27 juni : oudercontacten einde schooljaar ( De leerkrachten sturen je een uitnodiging

om digitaal in te schrijven voor een oudercontact op school.)  ( Extra datum voor grote
klasgroepen:  dinsdag 28 juni)

● Dinsdag 28  juni: receptie voor de leerlingen en ouders van het 6de leerjaar (uitnodiging
eerstdaags mee met de leerlingen)

● Donderdag 30 juni: einde schooljaar om 11u50!

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

Meer over de oudervereniging in Oeselgem en de komende activiteiten kan je terug vinden op de website
of kan je volgen op FaceBook.

https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/sponsorloop
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/kalender-oeselgem/
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/vakanties-en-vrije-dagen/
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/oudercomite-oda-kim/
https://www.facebook.com/OdaKimOudercomite


Leerlingen
Hartelijk dank aan de ambassadeurs van onze school op de
herdenking van de Neerhoek!
Op de herdenking van de Neerhoek waren er 5 flinke kerels en meisjes die ambassadeur waren voor onze
school.  Ze hebben dit prima gedaan!  Een dikke pluim en dankjewel hiervoor!

Ouders
Dankjewel mama Gwendolien!
Ook de mama van Warre en Ditte heeft zich achter de naaimachine gezet om de extra kussens die we nog
konden veroveren in een mooie hoes te steken!  Alvast heel hartelijk dank, mama Gwendolien!

Proefproject communicatie met ouders via Questi
Dit schooljaar werkten we voor het eerst met het programma “Questi” om alle leerlingeninfo op te slaan
én om de rapporten uit te werken.

Volgend schooljaar zouden we dit willen uitbreiden en via dit platform communiceren met de ouders.  De
klas van juf Wendy en van juf Melissa/Eline is dit momenteel aan het uitproberen.

Oudervereniging zkt M/V met talent voor organiseren

Voor de oudervereniging zijn we voor volgend schooljaar op zoek naar 2 nieuwe enthousiaste ouders: één
man en één vrouw.

OdaKim, het oudercomité van Oeselgem bestaat uit een tiental enthousiaste ouders en leerkrachten. Zij
zetten zich allen op vrijwillige basis actief in om de schoolomgeving voor onze kinderen en hun ouders nog
beter en aangenamer te maken.

We organiseren regelmatig activiteiten waar ouders of leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en beter leren
kennen. Om deze activiteiten voor te bereiden komen we een achttal keer per jaar samen.

Heb je zin om lid te worden van het oudercomité? Wil je je schouders zetten onder bepaalde
activiteiten? Of heb je ideeën voor toekomstige activiteiten? Spreek dan zeker éénn van de leden aan of
neem contact op via mail of sociale media.

Meer over de oudervereniging in Oeselgem en de komende activiteiten kan je terug vinden op de website
of kan je volgen op FaceBook.

https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/oudercomite-oda-kim/
https://www.facebook.com/OdaKimOudercomite


Dankjewel voor de hulp op de opendeur aan oudervereniging
Odakim en voor de organisatie van de pyjamafuif en dansen met de
mama’s voor de kleuters!

Niet vergeten : sponsorloop op 10 juni!

Onze sponsorloop is opnieuw een feit! Trek op vrijdag 10 juni je sportkledij aan om rond de speelplaats en
school te lopen. Leerlingen, oud-leerlingen en ouders kunnen maximaal een half uurtje lopen. De kleuters
lopen maximaal 10’ of 15’. De opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van schoolmateriaal voor de
leerlingen en verfraaiing van de speelplaats.

Meer praktische  info en inschrijvingen op de website.

https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/sponsorloop/

