
1 oktober 2022

in de kijker
Sportieve leerlingen!
Woensdag laatst mocht iedereen in sportoutfit naar school komen!



Agenda
Oktober
Maandag 3 oktober : facultatieve vrije dag : GEEN SCHOOL !!!!

Donderdag 13 oktober : info-avond “Gevaren van het Internet” (zie ook flyer onderaan)

● Waar? Turnzaal Mikado Oeselgem op het kerkplein
● Wanneer? 19u30
● GRATIS!  Warm aanbevolen!
● Omwille van praktische redenen wordt gevraagd om vooraf in te schrijven!

Meer informatie op de website.

Vrijdag 19 oktober : schoolfotografie!!!

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

leerlingen
Onze kleuters trokken reeds op schoolreis naar zee!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc7axx4_oLAaBt3skwv-Yn4aswqKJNr0XAj7Q2PeSFUUfq4Q/viewform?usp=sf_link
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/lezing-tom-termote-over-de-gevaren-van-het-internet/
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/kalender-markegem/
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/vakanties-en-vrije-dagen/


ouders
Knipoog zit niet stil!

Onze oudervereniging zit niet stil.  Na de geslaagde “ Foute Fuif”
pakken zij nu reeds uit met de frietjes- en kroketjesverkoop!!!

Las je al de info hieromtrent???? Bestellen maar!

varia
Contactpersoon voor onze school in het CLB Trikant Tielt :

Hilde Lannoo

Algemeen nummer CLB : 051/42 66 42

Alle info over onze samenwerking kan je lezen op onze website of op de website van
CLB Trikant.

Chauffages op school :
Vanwege de hoge energiefacturen proberen wij zuinig om te springen met de verbruikte energie. De
chauffages zullen normaal een graadje lager staan.  We proberen het op 19° C. Best hiermee rekening
houden en de kinderen een extra trui en/of fleecedeken meegeven voor de start van de lessen.  Eenmaal
op dreef lukt het ons wel om ons warm te werken!

Melden afwezige leerlingen :
Mogen wij met aandrang vragen om de school tijdig te verwittigen wanneer jullie kind ziek is en afwezig
zal zijn?  Als jullie dit voor 9 uur doen, kunnen wij de eventueel gereserveerde maaltijd nog annuleren.
Indien je na 9 uur verwittigt, zijn wij genoodzaakt om de eerste dag van de afwezigheid de maaltijd aan
te rekenen.  Wij moeten die dan ook zelf betalen.

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



