
December 22

in de kijker
Advent

4 zondagen vol verwachting vertrouwen op het Licht dat groeit. 40
weken dragen en gedragen worden. Liefde draagt ver en verdraagt
veel , liefde geeft vertrouwen om los te laten. Armen om te dragen
schouders om vast te houden een hand, een vinger een steunpunt

een eindje meestappen even samen praten een blik . . . Het hoeft niet
veel te zijn om 40 jaren, een leven lang met vertrouwen te groeien in

de wereld.

Gedragen worden in een warme buidel van geborgenheid door een
vader of moeder, en zo kunnen groeien in kracht. Vanuit een warme
buidel van geborgenheid zelf dragers worden van mensen als een

vader of moeder, en zo kracht doorgeven aan elkaar.
Gedragen door Liefde draag ik je verder de wereld in.



Agenda
❖ 1/12/2022 : Kinderparlement
❖ 2/12/2022 vm : Sint met pieten op bezoek ( organisatie en traktaat van de gemeente, waarvoor

dank!)
❖ 19/12/2022 : rapporten in de lagere school
❖ 21/12/2022 : oudercontacten voor de hele school ( reservedag dinsdag 20/12/22 voor grote

klasgroepen)
❖ Kerstviering vrijdag 23 december om 9.00 in de kerk Markegem - Iedereen welkom!
❖ Kerstvakantie : van zaterdag 24 december tot 8 januari 2023
❖ Donderdag 26 januari 2023 in de namiddag : grootoudersfeest voor de kleuters.  Een uitnodiging

volgt.  Maar de datum kan al doorgegeven worden aan alle fiere grootouders!

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

Proefperiodes in aantocht
Met het kerstrapport in het verschiet, komen ook de proefperiodes in het verschiet.  In de derde graad
spreken we van een heuse examenperiode.  In de lagere leerjaren worden er ook proeven opgezet.  Dit
om onze leerlingen te oefenen op het verkrijgen van een goeie werkhouding: herhalen en studiewerk
leren plannen, proeven voorbereiden, … De leerkrachten begeleiden de leerlingen hierin.  Met het idee dat
iedereen doet wat hij in zijn mogelijkheden heeft, best geen extra druk leggen maar begeleiden in het
verkrijgen van een goeie studiehouding!

Het komende kerstrapport zal niet vertellen hoeveelste jullie kind is.  Het zal julie evenmin vertellen
hoeveel punten het “waard” is.  Die dingen zeggen jullie immers niets meer.  Het rapport zal jullie kind
schetsen; een “beeld” geven van jullie kind.  Het zal vertellen hoe jullie kind zich ontplooit, hoe het
omgaat, denkt, zich inzet, probeert, faalt, lukt.  Jullie kind doet wat het kan, zoals jullie, zoals wij. Jullie
kind hoeft ook niet perfect te zijn. Het mag zichzelf zijn.  Dan zal het durven proberen, opnieuw beginnen,
zoeken en uiteindelijk…. lukken.  En als het succes smaakt, dan kan het de kunst van het vliegen leren….

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


Oudercontacten :
Komende vrijdag 2/12/2022 zullen op Questi de inschrijvingen voor de ouders van alle kinderen open
staan vanaf 18u00.  Iedere ouder kan daar intekenen voor een gesprek met de betrokken klasleerkracht.

Denk eraan dat er voor gescheiden ouders ook maar 1 gesprek met de klasleerkacht kan aangevraagd
worden.  In het belang van het kind én om het haalbaar te houden voor de klasleerkrachten stimuleren
wij dat de ouders samen komen op gesprek.  Indien dit niet haalbaar is, kunnen gescheiden ouders, de
gesprekken onderling verdelen : 1 ouder met Kerst en 1 ouder op het einde van het schooljaar.  De
andere ouder kan een overleg met de zoco aanvragen om op de hoogte te zijn over de schoolse
ontwikkeling van hun kind(eren).

Elke leerkracht houdt op voorhand een overleg over het rapport met de kinderen zelf.  Voor het
oudergesprek raden wij aan om de kinderen niet mee te nemen naar het gesprek met de leerkrachten.
Wil er ook aan denken dat er geen toezicht is bij de kinderen die toch meekomen en vrij spelen op school.

leerlingen
Verschuivingen in de kleuterklassen
De peuter- en eerste kleuterklas van juf Elke bloeit en boemt!  Als wij allen nieuwe instappers die we nu al
kennen voor de rest van het schooljaar tellen, zou de groep van juf Elke op 33 peuters en kleuters komen.

Daarom zullen wij in overleg met de kleuterjuffen de 10 oudste kleuters van juf Elke na de kerstvakantie
doorschuiven naar de 2de kleuterklas van juf Leen.  De oudste 4 kleuters van bij juf Leen schuiven dan
door naar de 3de kleuterklas.  De ouders van deze 4 kleuters waren hiervan al ingelicht bij de start van
het schooljaar.  De ouders van de kleuters die doorschuiven bij juf Elke worden komende weken nog
persoonlijk aangesproken.

De aantallen van de kleuterklassen zullen dan na de kerstvakantie zijn : 3de kleuter A 18 kleuters, 2de
kleuter A 20 kleuters en 1ste kleuterklas en peuters  19 die aangroeit tot 24 volgens de inschrijvingen die
we tot nu toe hebben. Het is zo dat de kleuters die doorschuiven naar een hogere klas gedifferentieerd
zullen benaderd worden, dwz dat ze nog niet alles moeten kunnen wat de kleuters die een jaar ouder zijn,
al kunnen. De juffen zullen de ouders van de kleuters die doorschuiven tijdig inlichten zodanig dat de
doorschuif voor de kleuters ook zo vlot mogelijk voor hen zal verlopen.

ouders



Leren typen in het 4de leerjaar
Door steun van de oudervereniging én door een investering van de school, kunnen alle leerlingen van het
4de leerjaar in onze school gratis leren typen.  Logopediste Evy komt deze lessen in het vierde leerjaar
geven.

varia
Taalbadklas
Met de scholengemeenschap werd vorig jaar gestart met een Taalbadklas.  Dit is een organisatie met
leerkrachten en vrijwilligers die in de gebouwen van het CLB Nederlands geven aan anderstalige leerlingen
vanaf het 2de leerjaar.  Anderstaligen die dus toekomen, kunnen op maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagvoormiddag daar aangepast onderwijs “Nederlands” volgen.  Op woensdag en in de namiddag
volgen deze leerlingen van de scholen van PoelbergOmmeland dan les in de eigen klassen in de eigen
school.  Op die manier  kunnen we deze leerlingen beter begeleiden in hun ontwikkeling en leren en is het
voor de klasleerkracht een hulp in het opvangen van deze leerlingen in hun groep.  Het eerste jaar wordt
de focus voor deze leerlingen op het verwerven van het Nederlands gelegd en op het integreren in de
klasgroep.  Vanaf het tweede jaar worden zij opgenomen in de volledige klaswerking.  Als de leerlingen
sneller evolueren in hun verwerving van het Nederlands, kunnen ze vroeger aansluiten op de eigenlijke
klaswerking.

Er kan gesteld worden dat dit schooljaar de Taalbadklas een primeur heeft uitgewerkt: de
scholengemeenschap PoelbergOmmeland werkt vanaf de herfstvakantie ook samen met de gemeentelijke
basisschool van Wakken.  Dus een netoverschrijdende samenwerking voor het onthaal van anderstaligen
in onze scholen.

Koalatesten in 3de kleuter:
Alle kleuters uit de derde kleuterklas hebben onder leiding van zoco Eline de Koalatest afgelegd.  Deze
verplichte test onderzoekt vooral luistervaardigheid. Algemeen gezien scoren wij met onze kleuters goed
op deze test.  Alle resultaten werden bekeken, besproken en ingevoerd in het digitale
leerlingenvolgsysteem. Bij zorgen, contacteert de kleuterjuf en/of de zoco de ouders.


