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in de kijker
Allerheiligen - Allerzielen

Eén van de bekendere beeldhouwwerken over rouw en verdriet zijn de beelden Trauerndes Elternpaar (‘Het
treurende echtpaar’) van Käthe Kollwitz op de Duitse militaire begraafplaats in Vladslo (Diksmuide). In 1914
sneuvelde haar zoon Peter Kollwitz in de Flanders Fields. Om dit enorme verdriet te verwerken maakte ze de
beelden ‘treurend echtpaar’. Het valt meteen op dat de beelden gescheiden staan. In de beelden toont Käthe dat de
ouders elk op hun manier, afzonderlijk hun verdriet verwerken. In de tweede wereldoorlog zal Käthe ook haar
kleinzoon verliezen. Het thema verdriet en troost is een steeds wederkerend thema in haar kunstwerken.



Agenda
Vrijdag 11 november: Wapenstilstand : geen school!

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

leerlingen
Ons nieuw Kinderparlement :

Dit zijn de vertegenwoordigers van de leerlingen in het nieuwe Kinderparlement voor dit schooljaar.  We
vergaderden reeds en pakten samen al de middagspeeltijd aan.  Van enthousiastelingen gesproken!

ouders
Nieuwe voorzitter oudervereniging Knipoog

Hanne Devisch stopte bij de start van dit schooljaar als voorzitster van Knipoog. We
willen haar nog eens bedanken voor haar werk en inzet de voorbije jaren voor
Knipoog en onze school! Pieter Vanlancker, papa van Milo en Manou, nam het
voorzitterschap van haar over.  Dus met vragen en voorstellen kan je altijd bij hem
terecht!

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


varia
Algemene leerlingenbesprekingen
Na twee maanden school en na het eerste rapport worden alle leerlingen van het lager samen met het
zorgteam en klastitularis besproken na de herfstvakantie.  Bij zorgen en/of problemen worden de ouders
gecontacteerd.

Wanneer leerkrachten al problemen of zorgen detecteerden, werden al individuele leerlingen besproken en
eventueel doorgegeven op het overleg met het CLB.  Ouders van betrokken leerlingen werden hiervan ook
al op de hoogte gebracht.

Begin december houden wij dan algemene besprekingen van alle kleuters.

Rapporten digitaal:
Het herfstrapport is het eerste rapport van dit schooljaar en zoals begin van het schooljaar meegedeeld,
wordt dit digitaal doorgestuurd via Questi.  De voorbije maanden waren proefdraaien om te kijken of alle
ouders die het wensen, hun digitale post ontvangen via Questi.  Er worden geen uitgeprinte versies van
de rapporten meer meegegeven.

Heb je vragen/zorgen omtrent het rapport?  Contacteer de klasleerkracht of de zorgcoördinator en we
plannen een overleg in.


