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Beste ouders,  

 

Het schooljaar 2019-2020 staat voor de deur!  

Na een grote vakantie van twee maanden, hoop ik dat iedereen met volle moed klaar is voor een nieuw, 

boeiend schooljaar!  

 

Samen met het hele team zorgden we dat alles klaar is voor de start!  

Ik duim alvast op een goed en mooi schooljaar voor iedereen!  

 

Els Desmet 

Directeur Mikado 

 

 

 

 

   

https://vbsmikado.be/nieuwsbrieven


in de kijker 
Nieuwe visie - missie - logo 

We leven in een tijd waar vaak gesproken wordt over visie en missies … 

 

Het voorbije schooljaar stonden wij met het team stil bij wat wij met onze school willen bereiken. We 

stellen jullie met enige trots onze visie gekoppeld aan het nieuwe logo en de naam voor! Om papier te 

sparen én om jullie de weg te wijzen naar onze website verwijzen we jullie dan ook graag naar daar!  

 

Kijk snel eens naar www.vbsmikado.be ! 
 

Wij hopen hier concreet de algemene werking van onze school weer te geven. Foto’s van het dagelijkse 

schoolleven zullen dan meer te vinden zijn op de Facebookpagina’s. 

 

In de loop van het schooljaar leren we kinderen stapsgewijs onze visie ook kennen.  Dus je hoort er nog 

wel van via de kinderen !  

 

 

 

 

 

agenda 
Kalender schooljaar 19-20 

Ook voor de kalender verwijzen we jullie graag naar de website, zowel voor Oeselgem als voor Markegem. 
Vakanties en vrije dagen kan je hier terug vinden. 

 

Een uitgeprinte versie kan er aangevraagd worden bij de leerkracht indien je die verkiest. 

 

 

   

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


leerlingen 
Belangrijke data voor september 

Vrijdag 6 september : 9u.00 start eucharistieviering in de parochiekerk Oeselgem 

Ook ouders of grootouders zijn welkom!  

Maandag 9 september : start eucharistieviering in parochiekerk Markegem (uur nog niet gekend) 

Ook ouders of grootouders zijn welkom!  

Dinsdag 10 september: Info-avond voor ouders van 1ste leerjaar Markegem  

Woensdag 11 september: Info-avond voor ouders van 1ste leerjaar Oeselgem  

Zaterdag 14 september : School survival in Oeselgem  

Een warme oproep aan alle leerlingen van het lager van onze  

afdelingen om onze school hier te vertegenwoordigen!  

Woensdag 18 september : Toon je sportclub - De leerlingen mogen in sportoutfit naar  

school komen!  

Donderdag 19 september : Strapdag  in Oeselgem  

Vrijdag 20 september : Strapdag  in Markegem  

Zondag 22 september : Schoolfeest in Oeselgem  

Donderdag 26 september: Fietscontrole voor 4L/5L/6L in Oeselgem en Markegem  

Vrijdag 27 september : Pedagogische studiedag: geen school!  

Maandag 30 september : Vrije dag: geen school!  

 

Zwemkalender en sportnamiddagen : zie website (Oeselgem - Markegem) en agenda van de leerlingen. 

 

 

ouders 
Inzetten op communicatie met ouders 

Bij de start van het schooljaar benadrukken we dat we communicatie met ouders hoog in het vaandel 

willen dragen. 

 

Daarom hierbij ook een warme oproep naar jullie ouders : bij vragen/zorgen, neem meteen contact op 

met de school. ( klasleerkracht, zorgcoördinator, directie). Samen zoeken op de juiste begeleiding van elk 

kind, is een opdracht die wij willen waarmaken!  

 

Mailadres directie : info@vbsmikado.be of +32 474 28 45 29. 

  
varia 
Bouwwerken!?  

Voor wat het opstarten van de bouwwerken in afdeling Markegem betreft, wachten wij op 

het verlossende mailtje van Agion met groen licht om de werken eindelijk te kunnen 

starten. We zorgden ervoor dat alle klassen al een onderkomen vonden : het zesde en 

vijfde leerjaar kreeg een onderkomen in de blok van het 2de en 4de leerjaar. Juf Shelly zal 

in de voormiddag met haar 8 leerlingen klas houden in de containerklas die op de 

speelplaats staat. De eetzaal gebruiken we voorlopig nog. De regeling voor het eten in de 

sporthal voor het lager zal de eerste week van het schooljaar verder uitgewerkt worden. 

De kleuters zullen dan weer eten in de zaal van de kleuterschool.  

http://www.vbsmikado.be/kalender-oeselgem
http://www.vbsmikado.be/kalender-markegem
mailto:info@vbsmikado.be


 

 

Aanwezigheid directeur in de afdelingen  

Maandag en donderdag in Mikado Oeselgem, dinsdag en vrijdag in Mikado Markegem. 

De directeur is daarnaast ook altijd bereikbaar via info@vbsmikado.be . 
 

Ouderverenigingen Markegem - Oeselgem  

De mensen van beide ouderverenigingen zijn ook alweer volop aan de slag!  

 

De activiteiten voor het komende schooljaar zijn allemaal gepland. Weldra krijg je hierover meer te horen! 

Voor de werking van de school is een dergelijke ondersteuning van heel groot belang!  Met dank dus voor 

de inzet en het vele werk van deze mensen! 

 

Op de eerste schooldag zullen zij jullie ook verwelkomen met een kop koffie aan de schoolpoort.  

 

Bedankt aan de oudervereniging van Oeselgem die de aanpak van de buitenomgeving van de school voor 

de start  van het schooljaar op zich namen! Zo konden we een een aardig centje uitsparen! 

 

Meer informatie over het oudervereniging in Oeselgem of Markegem op de website … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vbsmikado.be
https://vbsmikado.be/oudercomite-oda-kim/
https://vbsmikado.be/oudercomite-knipoog/

