COLLEGEWEETJES JANUARI 2022

~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Een beetje vroeger dan normaal krijgt u de
collegeweetjes al binnen. We starten immers iets vroeger aan de kerstvakantie.
We willen jullie bedanken voor de voorbije weken. Het zijn geen gemakkelijke tijden; niet voor
volwassenen, niet voor kinderen. De maatregelen brengen steeds reacties teweeg. Het is
belangrijk om dan steeds goed te blijven communiceren. We zijn ontzettend blij dat we
‘normaal’ konden blijven draaien de afgelopen weken! Hier en daar viel eens een leerling of
leerkracht uit en toch konden we alles blijven opvangen. Zou die groene omgeving dan nóg echt
een zalig voordeel geven? Ventilatie is de sleutel tot succes. Daar zetten we dan ook vol op in!
Laten we nu al klinken op 2022. Op naar boeiend, leerrijk en vooral gezond jaar!

~

ESSEN LEEST! COLLEGE LEEST!

~ Enkele weken geleden kregen jullie kinderen

allemaal EEN EIGEN BIBKAARTJE mee (het zogenaamde ‘eekhoornkaartje’).
Als ouder heb je een sleutelrol in het beheer van het account van je kind(eren).
Een tip of misschien zelfs ‘een moetje’: Ga naar https://essen.bibliotheek.be/ en kies rechtsboven
voor ‘aanmelden bij mijn bibliotheek’. Daar kan je registreren. Let wel op: je moet ES voor het
kaartnummer van de eekhoorntjespas plaatsen. Op die manier kan je volgen welke boeken
ontleend zijn, je ziet de inleverdatum én je kan ook zelf verlengen (wanneer je een mail zou
krijgen). Ook in de drie vakantieweken kan je thuis het lezen stimuleren! MOEDIG JE KIND AAN OM
TE LEZEN! Lees zelf ook mee! Ontspannend én het goede voorbeeld! Even computer en gsm aan
de kant en een half uurtje iedereen met de neus in heerlijk leesvoer. Met je jonge kinderen lees
je best samen in een boek: voorlezen, ieder om beurt een stukje lezen, een stukje herhalen (zo
leer je sneller lezen). Een half uur per dag doet wonderen!
Lezen is de beste reis die je kan boeken.

Lezen is een feest!

Voorlezen is plezier voor twee!

Regelmatig gebeurt het dat een boek te laat wordt ingeleverd. Dit is de verantwoordelijkheid
van u als ouder. Met zo’n bibaccount krijgt u bericht wanneer het boek bijna gaat vervallen. U
kan het online (beperkt) verlengen. Eventuele boetes moeten in te bib vereffend worden.
Met de komende drie weken vakantie in het vooruitzicht hebben we getracht zoveel mogelijk
boeken al te verlengen tot in januari en we plannen het ook in om begin januari weer langs de
bib op zolder te passeren! Opgelet: boeken van de bib in Essen kunnen wij op school niet verlengen.

~ NIEUWS ~
 Opnieuw PARKINGNIEUWS: In deze periode van het jaar komen er meer kinderen met de
auto en dus wordt het ook weer drukker op de parking. Mogen we vragen zoveel
mogelijk ‘door te schuiven’? Op die manier kunnen er drie auto’s achter elkaar staan in de
breedte van een basketveld en winnen we dus veel plaats! Nogmaals: alle auto’s moeten
parkeren/wachten op de basketvelden, niet voor het middelbaar! Wat een mooi voornemen om
vanaf januari toe te passen…

 Noodgedwongen hebben we al

op de kalender van 2022. De
boekenbeurs van 11 februari en de muziekavond van 25 maart gaan niet door. We wachten af
om een alternatief schoolfeest te organiseren, mogelijk op zaterdag 23 april 2022.
TWEE DATA GESCHRAPT

 Zoals jullie eerder al konden lezen op Gimme en via Facebook: de noodopvang wordt
georganiseerd door de gemeente Essen. Alle info kan u verkrijgen bij de vrijetijdsbalie.
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~

HELM OP, FLUO TOP

~ Onze kinderen zijn goed bezig. De stickertjes

verschijnen bij velen vlot op hun kaartje. Blijf zeker je zoon/dochter
aanmoedigen om een fluo aan te doen in deze donkere periode. Ook een
helm is écht een aanrader. Verlichting en fluo zijn zó ontzettend belangrijk!

~

OMDENKEN ~ Je kan gaan ‘omdenken’ wanneer je feiten
accepteert die je niet kunt veranderen. Dit omdenkschema willen
we graag met jullie delen. Het staat symbool voor optimisme, voor
relativering. ‘Het gaat beter met me sinds het oké is dat het soms even wat minder gaat.’
Vaak zijn kinderen heel knappe omdenkers…

Moeder: ‘Ik vind dat je vervelend doet.’ ~ Zoon: ‘Dat kan kloppen want ik moet van alles.’
Kind in quarantaine: ‘Nu kan ik gewoon langer met de cadeautjes van de Sint spelen.’

~ VERKOOP ~ De verkoop van ons gekende BLOEMENZAAD EN VOGELZAAD is weer

afgerond. In een korte, krachtige periode is er weer heel veel verkocht door jullie,
waarvoor NEN DIKKE MERCI! Zoals gezegd, gaan we dit geld gebruiken voor een
fietspad naast de parking. Als alles goed loopt, zou dit in 2022 moeten verschijnen.

~

~ We blijven het herhalen, want onze

-pagina blijft ook de
nodige centjes opbrengen. Dat is echt leuk. De koekjesactie van Jules Destrooper
bracht maar liefst € 662 op! Dat was natuurlijk een speciale actie en toch blijven ook
de kleine commissies binnenstromen. Patat! Bedankt voor jullie aankopen en vooral
om vooraf aan ons te denken! ALLE KLEINE BEETJES HELPEN! Bedankt!
TROOPER

1) Ga naar www.trooper.be/lagercollegeessen
2) Klik daar op de website waar je iets wil bestellen.
3) Dan schakel je automatisch naar die website en bestel je zoals anders. Achter de
schermen gaat er een kleine commissie naar onze school. Zo simpel is het!
We zetten weer eens enkele webshops in de kijker:

www.trooper.be/lagercollegeessen
Meer dan 1000 webshops werken mee!

Het eerste leerjaar in de bib.

Hoog bezoek begin december!

De derdeklassers bouwen
een knikkerbaan!
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~

KALENDER JANUARI

~ Deze kalender wordt ook grotendeels opgenomen in

Gimme, zodat u steeds op de hoogte wordt gebracht van de aankomende
activiteiten die betrekking hebben op de klas(sen) van uw kind(eren).
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GELUKKIG NIEUWJAAR!
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Volg Gimme ook in de kerstvakantie. We hopen heel normaal terug te kunnen
starten. Bij mogelijke veranderingen zullen we dit weer via Gimme communiceren.
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Evaluatiemateriaal mee naar huis
Wieltjesdag 6e leerjaar

ALLE KLASSEN

Zwemmen 1e en 4e leerjaar
Soep voor de hele school (gemaakt door 4A)
Wieltjesdag 5e leerjaar

1A+1B+4A+4B
4A + ALLE KLASSEN
5A+5B

Technomobiel 6e leerjaar (onder voorbehoud)
Wieltjesdag 4e leerjaar

6A+6B+6C
4A+4B

6A+6B
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