
1 september 2022

in de kijker
Mikado Markegem : Een school vol sterren; een schitterende school!
Dit is het nieuwe jaarthema waarrond wij de komende maanden zullen rond werken!

Wens van een directeur bij de start van dit schooljaar:
Voor de leerkrachten(op personeelsvergadering eind augustus):
Ik wens dat het elk van ons weer lukt! Dat het lukt om ‘t gevoel te geven dat je mag, dat je
kan en dat je moet schitteren in dat waarin jij uitblinkt én dat je je gedragen mag voelen door
de anderen.  Dat we in team erin slagen om zorg te dragen voor elkaar en zo sterk zijn in het
zorgen voor onze leerlingen in ontwikkeling.
Voor al onze leerlingen, van de jongste tot de oudste:
Ik wens dat je dit schooljaar kansen krijgt om te schitteren in dat waar jij goed in bent en dat
je uitgedaagd wordt om te groeien tot een mooi mens!

Agenda



Kalender
In bijlage sturen we een schoolkalender.  Via de klascommunicatie krijg je kort voor de data ook nog
bijkomende info.

Vormselnieuws
De pastoor liet weten dat alle vormselvieringen op 29 april doorgaan in de kerk van Dentergem.  Om 10
uur staan de vormelingen van Mikado Markegem en Oeselgem op het programma.  Om 13u30 is dit voor
Zeppelin en om 16uur is het voor De Wegwijzer en de Veldschool.



Ouders
Digitale oudercommunicatie in schooljaar 22-23 :
Vanaf dit schooljaar zullen wij met de hele school Questi hanteren om met alle ouders digitaal te
communiceren.
Goede communicatie is noodzakelijk.  Communiceren over de kinderen met de ouders blijft een sleutel om
ze zo goed te laten ontwikkelen. Questi vervangt de rechtstreekse communicatie niet, maar zorgt er wel
voor dat de papierlast zoveel mogelijk verminderd wordt.  Ook de rapporten zullen vanaf nu digitaal
doorgestuurd worden.

Onze school wordt hiervoor begeleid door twee ict-coördinatoren vanuit de scholengemeenschap
PoelbergOmmeland.  Zo kan je Griet Decavele (griet.decavele@sbrt.be) en/of Wivine Debever
(wivine.debever@sbrt.be)  of ict@sbrt.be altijd contacteren met vragen en problemen hieromtrent.

Jullie kregen een mailtje via de mailadressen die jullie zelf opgaven eind juni.  Doe dit mailtje open en klip
op ACTIVEREN.  Volg de stappen en je kan beginnen.  De activatie is twee weken geldig.  Stel dit dus niet
lang uit!

Er is ook een app beschikbaar die je best meteen kan downloaden waardoor het voor jou nog
gebruiksvriendelijker in gebruik is.  Je kan die gratis downloaden op je smartphone/tablet door in de
playstore/appstore te zoeken naar Questi.
Vergeet niet om bij de instellingen in de app de meldingen (email of push) die je wil ontvangen aan te
zetten.  Dit kan door bovenaan rechts op de letters van je naam te klikken. Je krijgt een aantal
keuzemogelijkheden. Als je kiest voor “instellingen” kan je je meldingsvoorkeuren aanduiden.  Je kan die
instellen voor een nieuw bericht, een nieuw gesprek, een nieuw rapport, een oudercontact en nieuws.

Let op : heb je meerdere kinderen?  Dan moet je per kind wel activeren!

varia
Veranderingen in gezinssituaties
Indien er zich gedurende het schooljaar wijzigingen voordoen in de gezinssituatie ( verhuis - scheiding-...)
en als er een nieuw emailadres of gsmnummer wordt gebruikt, vragen wij met aandrang om dit te melden
aan de school via de klasleerkracht en/of het secretariaat

Busvervoer naar zwembad
Tot voor enkele dagen was het nog niet helemaal uitgeklaard hoe het zwemmen naar het zwembad in
Wielsbeke zou afgerekend kunnen worden.

Het is zo dat de gemeente de betaling van de zwembeurten op zich neemt en dat wij als school voor alle
leerlingen een forfaitair bedrag van 25 euro voor het busvervoer naar het zwembad zullen aanrekenen.
De kosten voor dit busvervoer is hiermee niet gedekt en legt de school vanuit de eigen werkingsmiddelen
bij.

Aanwezigheid op afdeling Markegem:
Op dinsdag en donderdag zal de directeur in Mikado Markegem aanwezig zijn.  (Vroeger op vrijdag, nu
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dus op donderdag)

Eline, de nieuwe zoco, zal steeds op donderdag op school aanwezig zijn.

Cinthy, de administratieve medewerksters verantwoordelijk voor de boekhouding, zal steeds op
woensdagvoormiddag aanwezig zijn.

Iedereen kan steeds per mail gecontacteerd worden. ( zie contactgegevens op onze website en in
het schoolreglement)

Glazen verpakkingen:
Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij om kinderen geen drank of yoghurt mee te geven in glazen
verpakkingen.

Indien voor een traktaat glazen flessen worden meegegeven, geven wij het leeggoed terug mee naar huis.
Dit is wel niet zo veilig om dit in schooltassen mee te dragen.

Spaaracties Bebat - Zespri:
Op onze school kan je lege batterijen afgeven.  We hebben een nieuwe spaarton en door lege batterijen in
te zamelen, sparen wij ook punten.  Met die punten kunnen wij speelgoed of ander didactisch materiaal
gratis krijgen. Let wel het zijn enkel kleine batterijen, zonder verpakkingen ( plastiek of karton) die in
onze ton mogen.

Klevertjes van Zespri mag je ook altijd meegeven naar school.  Hiermee kunnen wij ballen en tassen
gratis krijgen.




