COLLEGEWEETJES DECEMBER 2021

~

WOORDJE VAN MEESTER GEERT

~ Vorige week kreeg uw zoon/dochter het

eerste groeiverslag van dit schooljaar. Het belang van het groeiportfolio is weer
groter geworden. Dat hebben we mogen vertellen in een online infomoment dat veel ouders
hebben beluisterd. Fijn is dat! Kinderen ontwikkelen, groeien en ontplooien zich. Dat wij
(leerkrachten) maar ook jullie (als ouder) daarbij mogen helpen, geeft energie. Vele digitale
gesprekjes vonden weer plaats de afgelopen week. Ideaal is dat niet en toch zijn we blij dat we
weer veel mensen konden ‘ontmoeten’ om te praten over het meest dierbare in uw leven, nl.
uw kinderen. Samen kunnen we hen écht helpen groeien!
We gaan nu nog vier weken lekker door tot de kerstvakantie met fijne coöperatieve lessen, een
boeiende doorschuif, een sint –of kersthoekenwerk, gezellige spelmomenten enzovoort.

~

ESSEN LEEST! COLLEGE LEEST!

~ Belangrijk nieuws voor

álle kinderen én ouders! Zoals jullie weten, hebben we op onze
zolder een SCHOOLBIB geïnstalleerd. Deze werkt op dezelfde
manier als de bibliotheek in Essen, mét scanner en uitleentermijn dus.
Hiermee willen we vooral het lezen stimuleren. Alle kinderen kregen
daarvoor EEN EIGEN BIBKAARTJE (het zogenaamde ‘eekhoornkaartje’).
Daarmee kunnen ze boeken ontlenen op school, maar ook in de bib van
Essen! In de loop van deze week zal je kind dat bibkaartje mee naar huis
krijgen in de agenda. Bewaar dit goed en vooral… gebruik het.
Ga ermee langs de bib van Essen en MOEDIG JE KIND AAN OM TE LEZEN. Geef
het goede voorbeeld door ook zelf te lezen. Mooi, lezen is mooi!
Lezen is dromen met je ogen open.

Lang zullen we lezen!

Een boek is een geschenk dat je steeds opnieuw kan openen.
Door de nieuwe maatregelen moesten we ook ons LIST(lezen is top)-verhaal ‘on hold’ zetten. Er wordt dus niet meer in verschillende klassen
of groepen gelezen, maar uiteraard maken we in de klas zelf wel voldoende tijd om te lezen of te genieten van een zalig voorleesmoment!

~ VERKOOP ~ De verkoop van ons gekende BLOEMENZAAD EN VOGELZAAD is gestart.

We zijn blij met jullie enthousiasme! De actie loopt nog t/m vrijdag 17 december.
Laat u dus nog maar eens goed gaan. Bekijk het als een uitdaging om alles (of
nog meer) te kunnen verkopen. Het zijn belangrijke inkomsten voor onze school. Merci alvast!!!

~ 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 ~ ‘Als vandaag de slechtste dag ooit is, dan weet je dat het morgen beter is.’
Omdenken blijft een mooie manier om met bepaalde ‘moeilijkheden’ om te gaan.
Positief denken, denken in oplossingen, denken in mogelijkheden, denken met een streepje
humor. In de klas gaat het over fantasie. Een jongen van 10 verwoordt het zo: ‘Fantaseren is net zo
lang nadenken over iets dat niet bestaat, tot het bestaat.’ Hoe mooi is dat?
Nog eentje om af te sluiten: ‘Wil je iedereen in huis snel beneden hebben? Zet de wifi even uit…’
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~ NIEUWS ~
 Regelmatig komen kinderen te laat. Dat is in de eerste plaats niet zo fijn voor je kind
zelf, maar ook voor de juf/meester is dat lastiger. Probeer écht tijdig aanwezig te zijn.
Vanaf 08u35 gaan alle kinderen naar de klas en kunnen ze in alle rust hun boekentas uitladen,
pantoffels aandoen en al gezellig babbelen met de juf/meester en/of klasgenootjes. Zo kunnen
ze ONTSPANNEN AAN DE DAG STARTEN! Bedankt om op tijd te komen!

 Het is u misschien ook al opgevallen: zelfs in deze koudere periode wordt er toch wel wat
buiten gesport, zowel door onze kinderen als door de leerlingen van het middelbaar. Ze
gebruiken daarvoor regelmatig de basketvelden. Gelieve dus om 08u45 de PARKING LEEG te
maken, zodat daar kan worden gesport zonder gevaar voor uw auto. Hebt u een afspraak of
gesprek, parkeert u best (uitzonderlijk!) aan de kerk.

 Nog parkingnieuws:
-

We willen u herinneren aan het feit dat op een schooldomein een ROOKVERBOD geldt. Dat
betekent dat dus ook op de parking niet gerookt mag worden!
Parkeren dient te gebeuren OP DE BASKETVELDEN! Niet voor het middelbaar, niet naast de
parking, niet aan de kerk. Het zou fijn zijn als iedereen zich aan die afspraak wil houden.
Dit is voor de veiligheid van onze kinderen!

 Meer dan 300 gevulde schoendozen hebben jullie allemaal samen weggebracht naar de
container van Broeder Willy. Samen met nog enkele andere scholen zorgen jullie dus weer voor
HÉÉL VEEL BLIJE GEZICHTJES in Costa Rica. De kinderen staan daar aan te schuiven voor zo’n leuk
kerstcadeau! Bedankt om dit project te steunen.

 Vrijdag 24 december zal het vermoedelijk weer DRUK worden in de Pater Godtslaan en op
onze basketvelden. De leerlingen van het middelbaar komen dan (normaal gezien) hun rapport
ophalen. We tonen begrip als u dan nét iets te laat bent… De fiets is natuurlijk een aanrader!
Opgelet: het is die vrijdag slechts een halve dag school. Zo kunnen we vanaf ’s middags al een
gezellige kerstavond inzetten. Er is die vrijdag géén nabewaking!

~ TROOPER ~ Onze

-pagina is bij vele mensen echt al ingeburgerd. Dat is
zeer fijn. Al die kleine bedragen bezorgen onze school toch een leuk extraatje.
Bij een online bestelling moet je slechts één extra klik doen. Achter de schermen
krijgen wij een kleine commissie op jouw aankoop (zonder dat we weten wat je koopt
natuurlijk, én zonder dat jij ook maar één centje extra moet betalen!). ALLE KLEINE BEETJES HELPEN!
Bedankt!

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!
Met de feestdagen in het vooruitzicht, zijn dit misschien wel interessante webshops:

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

KALENDER DECEMBER

~ 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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Wieltjesdag 3e leerjaar
Bezoek van Sinterklaas (buiten en op afstand)
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ALLE KLASSEN

Geen school. Pedagogische studiedag
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Zwemmen 1e, 5e en 6e leerjaar
Halve dag! School tot 11u55.
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Opgelet: vrijdag 24 december is er géén nabewaking!
Alle kinderen dienen opgehaald te worden om 11u55.
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We wensen u een fijne oudejaarsavond!
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oorlogswandeling

We leren buiten.
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