COLLEGEWEETJES MEI 2022

~ WOORDJE VAN MEESTER

GEERT

~ We zijn nog aan het nagenieten van ons

schoolfeest ‘Back to basics’. Wat vonden we het fijn dat u zo talrijk kwam opdagen
en gezellig iets drinken op ons terras! De kinderen genoten van de oude volksspelen terwijl de
(groot-)ouders zich vermaakten met leuke babbels, een drankje of een lekker hapje.
Zo zijn we al volop in het laatste trimester van het schooljaar aanbeland. In die laatste twee
maanden kunnen we de leerlingen nog enorm veel bijbrengen. Op leergebied want de training
van lezen, rekenen en andere inhouden loopt natuurlijk gewoon door, maar zeker ook op
leefgebied. Wat zijn we blij dat er weer volop uitstappen op de planning staan én dat ook de
meerdaagse verhalen op het einde van het schooljaar mogen doorgaan (logeren op school
voor het 2e leerjaar, een tweedaagse voor het 3e leerjaar, zeeklassen voor het 4e en 5e leerjaar
en de eindejaarsreis voor de zesdeklassers)! Kinderen ontwikkelen, ontplooien en groeien verder
op hun eigen tempo. Mooi om te zien!

~

ESSEN LEEST! COLLEGE LEEST!

~ Zoals u ondertussen wel weet, zitten we nog

steeds in het project ‘Essen Leest!’. Wij hebben als school van lezen ook prioriteit
gemaakt voor de komende schooljaren. We willen BLIJVEN INZETTEN OP HET BELANG VAN
(VOOR-)LEZEN, TECHNISCH EN BEGRIJPEND LEZEN, LEESMOTIVATIE EN LEESPLEZIER. Wanneer we vorige week
met 5 bakken vol nieuwe boeken richting de zolder trokken, hoorden we de kinderen in de gang
al enthousiast “Yes, weeral nieuwe leesboeken!” en “Cool, zoveel nieuwe weetjesboeken!”
roepen. Dat juichen we alleen maar toe: hoe meer onze kinderen lezen, hoe beter!
Via Gimme nodigen we u uit een bevraging in te vullen over het project Essen leest.
Binnenkort starten we opnieuw met LIST, waarbij we drie keer per week met de hele school
zullen lezen.

Begrijpend lezen is een basiscompetentie om te kunnen deelnemen aan de maatschappij
en een sterke voorspeller van algemeen schoolsucces.

~

OUDERRAAD

~

SPORTDAG

~ Een belangrijke pijler van onze schoolwerking is de ouderraad.

Corona zorgde ervoor dat we geen fysieke vergaderingen mochten organiseren. En
dat mag nu terug. Op maandag 2 mei organiseren we VOOR IEDEREEN DIE ZIN HEEFT,
eindelijk terug een fysieke ouderraadvergadering. Om 19u45 heten we jullie welkom aan de
leraarskamer. Om 20u00 stipt start de vergadering.
Het doel van deze vergadering is vooral een nieuwe opstart voor onze ouderraad. Ook op de
vergadering: picknick/tuinfeest in juni, het klein bestuur en nog veel meer.

~ Meester Ben en meester Darco hebben ervoor gekozen om de

sportdag dit schooljaar PER GRAAD te organiseren. Vrijdag 13 mei is het zo sportdag
voor het 5e en 6e leerjaar. In juni staan die voor de andere klassen op het programma.

~ SCHOOLMOESTUIN ~ “Je merkt het aan de mussen, dat de lente lonkt. Je merkt het

aan de zon die ondertussen, op de voordeur bonkt. De WINTERDIP IS OVER, alles ruikt naar
frisse moed.”, zingt Bart Peeters. Dat betekent dat we in de maand mei ook écht aan
de slag zullen gaan in onze schoolmoestuin. Het eerste werkje wordt het proper zetten van de
tuintjes (onkruid wieden, winterkoren verwijderen, de tuintjes bemesten en klaarmaken om te
kunnen planten. Daarna gaan nieuwe plantjes de grond in! Wanneer we hulp kunnen gebruiken,
zullen we dit via Gimme laten weten!

~

~ Nog steeds kunnen bij heel veel van uw online aankopen enkele

centjes naar onze school komen, zonder dat u meer moet betalen! Één klikje extra
kan wonderen doen. Ga naar www.trooper.be/lagercollegeessen. Klik daar op de
webshop waar je iets wil bestellen en klaar! Achter de schermen krijgen wij een klein
procentje van uw aankoopbedrag. Al die kleine bedragen zorgen voor een mooi extraatje!
(Ter info: de verkoop van de bakken Cornet bracht maar liefst € 600 op.)

Zo’n 1000 webshops werken mee aan Trooper. Reis of uitstap in ’t vooruitzicht? Er werken ook
daarvoor veel websites mee. Een kleine greep uit het aanbod:
REIZEN:

TUI.BE

UITSTAPJES:

~ OMDENKEN ~ Omdenken is een mooie manier om te kijken naar het leven. Hoe
kan ik een tegenslag toch positief omdenken?
 Soms is het een groot geluk als iets mislukt.
 Wacht niet tot vandaag een goede dag wordt. Maak er vandaag een goede dag van.

ENKELE SFEERFOTO’S VAN ONS SCHOOLFEEST ‘BACK TO BASICS’…

BEDANKT (GROOT-)OUDERS VOOR JULLIE AANWEZIGHEID, STEUN, GEZELLIGHEID!
BEDANKT KINDEREN VOOR JULLIE ENTHOUSIASME BIJ ALLE OUDE VOLKSSPELEN!
BEDANKT SPONSORS VOOR JULLIE STEUN EN FINANCIËLE BIJDRAGE!
BEDANKT HELPENDE HANDEN VOOR ALLE HULP VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN!
BEDANKT!

~ KALENDER MEI ~ Deze kalender wordt ook grotendeels opgenomen in Gimme.
Open steeds de berichten in Gimme om alles te lezen!
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Uitstap Antwerpen + Studio Globo
Uitstap Een dag als topsporter
Uitstap Planckendael
Wieltjesdag 5e leerjaar
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Pedagogische studiedag
Zwemmen 2e en 3e leerjaar
Soep voor de hele school (gemaakt door 1B)
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Sportdag 3e graad
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Medisch onderzoek

5A+5B+6A+6B+6C
1A+1B

Wieltjesdag 2e leerjaar

2A+2B

Alles met de bal 2e graad

3A+3B+4A+4B

zat-zon
maa
din
woe
don

zat-zon
maa
din
woe
don
vrij
zat-zon
maa
din
woe
don
vrij

Hemelvaart
Brugdag

zat-zon
maa
din

~ ERFGOED ~ Ons schoolfeest ‘Back to basics’ was gelinkt aan de erfgoeddag. In de

week na het schoolfeest stonden er allerlei leuke activiteiten op het programma
(hondenkar, rietdekken, ploegen met paard) naast onze school, zodat onze kinderen hier iets
van konden meepikken, samen met de tentoonstelling over ‘Erfgoed maakt school’.

