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COLLEGEWEETJES MAART 2022
WOORDJE VAN MEESTER GEERT

~ Eigenlijk is het ongelooflijk… weeral zes

maanden van dit schooljaar zijn voorbij. En dat het bewogen maanden waren,
kunnen we toch wel zeggen. Gelukkig gaat alles de juiste richting uit, zijn de mondmaskers
verdwenen bij de kinderen en kunnen we stilaan ook weer denken aan activiteiten mét ouders.
Zo kunnen er weer fysieke oudercontacten worden georganiseerd binnenkort en gaan we aan
de slag om nog andere dingen te organiseren. We kijken er naar uit om nog eens gewoon
gezellig te babbelen met jullie tijdens een college café. Dat we vorige week een halve dag
vroeger moesten sluiten omwille van storm Eunice hadden we natuurlijk ook nooit durven
denken. Mogen we jullie toch even bedanken voor de positieve respons op deze beslissing en de
snelle organisatie waarin jullie moesten gaan. Zo’n beslissingen zijn vervelend, maar worden
weloverwogen genomen met of door ons schoolbestuur. Op naar mooi lenteweer!

~ NIEUWS ~
Noteer alvast zaterdag 23 april in uw agenda. Dan plannen we een fijne activiteit

op school; noem het ‘een ongewoon schoolfeest’. Geen massa-event in de sporthal,
maar wel een gezellige middag op school met allerlei activiteiten. Achter de schermen
beginnen we eraan om iets fijn op poten te zetten. We zullen een fijne sfeer creëren en kijken er
naar uit om er een leuke dag van te maken!

De meerdaagse uitstappen kunnen dit schooljaar opnieuw doorgaan. De vierde –en
vijfdeklassers gaan vier dagen naar de zee (7-10 juni), onze zesdeklassers sluiten hun lagere
schoolcarrière af met een zalige eindejaarsreis (20-24 juni). De betrokken ouders ontvangen
eerstdaags de eerste info i.v.m. de betaling. (De kinderen van het tweede leerjaar blijven op 23 juni op
school logeren en ook de derdeklassers kunnen weer op tweedaagse en zullen dit doen op 27 en 28 juni.)

~







~ Er werden al enkele

bakken Cornet aangekocht.
Nog tot 15 maart kan u bestellen!
Het bestellen gaat op dezelfde manier als bij
de koekjesactie: een eigen online webshop
waar je jouw bestelling kan doorgeven:
www.trooper.be/lagercollegeessen/cornet
Noteer bij de opmerkingen even de naam van je kind(eren).
Alle bakken worden op school geleverd en kunnen daar dan opgehaald worden.
We moeten aan 60 bakken geraken. Dan krijgen we maar liefst € 10 per bak! Merci!

We ondertekenen uiteraard de Arnolduscode. Kinderen verkopen geen bier, kinderen leveren geen bier. Bekijk het als een
Xavier Waterslaegherspakketje zoals bij onze College-TV vorig schooljaar. Je bestelt en haalt het zelf op.
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

www.trooper.be/lagercollegeessen/cornet
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INSCHRIJVINGEN

2022-2023 ~ Van 1 tot 15 maart mogen broers/zussen en

kinderen van personeelsleden al inschrijven, gebruikmakend van de voorrangsregel. Via
Gimme kreeg u hiervan al een uitnodiging.
Is dit u ontgaan? Mail dan even naar meester Tim: tvantichelen@lagercollegeessen.be.
Vanaf 16 maart mogen ook alle andere kinderen ingeschreven worden. Mocht u mensen
kennen die geïnteresseerd zijn in onze school, laat ze dan contact opnemen met de school of
verwijs naar onze website: www.lagercollegeessen.be/inschrijven.

~ ESSEN LEEST! COLLEGE LEEST! ~ Maandelijks herhalen we het belang van lezen in
de collegeweetjes. Ook in de JEUGDBOEKENMAAND (THEMA ‘HELDEN EN SCHURKEN’) zetten
we lezen weer extra in de kijker natuurlijk. Op school zetten we momenteel volop in
op onze leeslessen, technisch en begrijpend lezen, LIST (lezen is top),…
Over LIST gesproken… Dit gaan we (bij code geel) opnieuw kunnen organiseren mét
ondersteuning van ouders. U zal hierover in maart nog meer info ontvangen zodat we in april
terug naar de normale werking kunnen gaan.

15 minuten lezen per dag kan 1000 nieuwe woorden per jaar opleveren!
~

CORONA-UPDATE ~ Geen nieuws, goed nieuws. De mondmaskers zijn
verdwenen, van besmettingen of positieve testen is nog nauwelijks sprake. Laten
we hopen dat we niet meer teveel aan corona moeten denken dit schooljaar.

~ SCHOOLMOESTUIN ~ In de wintermaanden was er weinig of niets te doen in onze
schoolmoestuin. Binnenkort starten we weer op en zullen we weer tweewekelijks met
enkele klassen aan de slag in de moestuin. We zoeken nog vaste begeleidende
(groot-)ouders die de activiteiten in de moestuin (mee) in goede banen willen leiden.
De planning zullen we doorgeven via Gimme, zodat geïnteresseerde helpers zich kunnen
aanbieden. Wij kijken er alvast naar uit om weer te gaan WROETEN EN GRAVEN, ZAAIEN EN PLANTEN,
WIEDEN EN OOGSTEN.

~

JEUGDRAAD

~ In de jeugdraad werd enkele weken geleden de speelplaats

besproken. Naast de vele positieve punten (zandberg, toestellen, veel plaats,
sportvelden, autobanden, hindernissenparcours,…) werd als belangrijkste werkpunt
aangehaald om ‘EEN RUSTIGE ZONE’ te creëren. Dit willen we gaan maken in en rond de zandbak
aan de zorgchalet. Op een natuurlijke manier willen we dit proberen aan te pakken (hout,
wilgentakken,…). Ideeën én hulp zijn zeker welkom. We nodigen u uit via Gimme.

~ OMDENKEN ~ Een omdenker die in ons opkwam tijdens de stormachtige dagen…
Oplossen = Als de wind verandert, verander dan de stand van je zeilen.
Omdenken = Als de wind verandert, verander dan je bestemming.
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KALENDER TOT DE PAASVAKANTIE

~ Deze kalender wordt ook grotendeels

opgenomen in Gimme. Open steeds de berichten in Gimme om alles te lezen!

MAART 2022
1-6
7
8
9
10

din-zon

11

vrij

12-13
14
15

maa
woe
don

ALLE KLASSEN

din

don

18

vrij

31

6A+6B+6C
6A+HELFT 6B
5A+5B

maa

17

26-27
28
29
30

Bezoek aan middelbaar College
E-lab Gitok
Wieltjesdag 5e leerjaar
Pyjamadag (organisatie van Bednet)

zat-zon

woe

25

3A+3B

din

16

19-20
21
22
23
24

Krokusvakantie
Verteltheater “Het ei van oom Trotter”

voor

Geen school: pedagogische studiedag
Start inschrijvingen voor volgend schooljaar
Zwemmen 1e en 3e leerjaar
E-lab Gitok
Soep voor de hele school (gemaakt door 2A)
Wieltjesdag 4e leerjaar

ONLINE ~ VANAF 8U00
1A+1B+3A+3B
6C+HELFT 6B
2A+ALLE KINDEREN
4A+4B

Verteltheater

4A+4B

Voetbaltornooi (4 tegen 4) ~ Velden Horendonk
Toneel “De allereerste keer”
Wieltjesdag 3e leerjaar
Groeiverslag 2 + groeiportfolio

VANAF HET 3E LEERJAAR

Week van de oudercontacten

2E T/M 6E LEERJAAR

Zwemmen 1e en 3e leerjaar
Uitstap naar De kiekenhoeve

1A+1B+3A+3B
2A+2B

zat-zon
maa
din
woe
don
vrij

(namiddag)

3A+3B+4A+4B
3A+3B
ALLE KLASSEN

zat-zon
maa
din
woe
don

APRIL 2022
1
2-17
18
19

vrij
zat-zon
maa
din

Wieltjesdag 2 leerjaar
Soep voor de hele school (gemaakt door 2B)
paasvakantie
paasmaandag
We starten terug!
Bezoek van schrijver Luc Descamps
e

voor
2A+2B
2B+ALLE KINDEREN

3A+3B

(De rest van de kalender van de maand april ontvangen jullie nog voor de paasvakantie.)
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