COLLEGEWEETJES NOVEMBER 2021

~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ De eerste en tegelijkertijd langste periode
is afgelopen. Twee maanden van ontdekken en proeven, van leren, schrijven en
lezen, van fietsen en sporten, van stralen en genieten, van vallen en opstaan.
Gelukkig konden we september en oktober ‘normaal’ afwerken. Zoals u de voorbije dagen in het
nieuws hebt gehoord, worden onze vijfde –en zesdeklassers weer verplicht een mondmasker te
dragen na de vakantie. Momenteel zijn ze (boven ons hoofd) achter de schermen alles NOG AAN
HET VERFIJNEN. Van zodra alles duidelijk is, zullen we dit communiceren. Mogen we aan de ouders
van onze vijfde –en zesdeklassers al wel vragen terug mondmaskers te voorzien, alsook een
reserve-exemplaar in een afgesloten zakje/enveloppe om in de bank te bewaren? We zetten
écht maximaal in op verluchting (lees: open ramen en deuren), waardoor het soms –en dat
zullen sommigen al wel gehoord hebben via hun kind– echt wel koud kan zijn in de klas. Laten
we met gezond verstand de maatregelen volgen en onze kinderen meenemen in de
beweegredenen ervoor. En vooral: blijf gezond.

~ NIEUWS ~
 We herhalen dit graag regelmatig: we gebruiken Gimme als communicatiekanaal.
Dat bespaart ons een heleboel kopieerwerk en papierafval. We zijn ons ervan bewust
dat u hierdoor wel regelmatig meldingen of mails krijgt. Toch willen we vragen DE BERICHTEN VAN
GIMME STEEDS TE OPENEN EN TE LEZEN. Ook antwoordstrookjes invullen is slechts één klik.
Zo weten we dat de berichten u bereikt hebben. Bedankt om alles mee op te volgen.

 In de eerste week na de herfstvakantie organiseren we GROEIGESPREKKEN. De klasleerkracht
doet een individueel babbeltje met elke leerling. Kom je graag naar school? Hoe voel jij je?
Welke vakken doe je graag? Wat lukt er goed? Waar kan je zelf nog in groeien? Die info wordt
mee opgenomen in het groeiverslag.

 Vrijdag 19 november krijgt uw zoon/dochter het eerste GROEIVERSLAG mee van dit schooljaar.
Die naam is bewust gekozen. Het is geen rapport; wel een verslag van de eerste periode. Wat
lukt al goed? Waar kan uw kind nog in groeien? Dit groeiverslag is een aanvulling op het
groeiportfolio. Daarin vindt u toetsen, (zelf-)evaluaties e.d. HET BEKIJKEN VAN HET GROEIPORTFOLIO EN
GROEIVERSLAG VRAAGT TIJD. Zoek een gepast moment om dit rustig (met uw kind) door te nemen.
Wees trots op zijn/haar groei. Geef bekrachtigingen bij wat goed gaat. Moedig aan en bied
steun bij de moeilijkere dingen. Samen kunnen we hem/haar verder laten ontwikkelen!
Het groeiverslag kreeg weer een update. We vertellen graag over de visie hiervan.
Dit doen we tijdens EEN ONLINE INFOMOMENT. Via Gimme nodigen we u binnenkort uit.
Hoort u graag een woordje uitleg over evalueren, ons leerplan ZILL (zin in leren, zin
in leven) en ons groeiportfolio? Sluit dan zeker even aan!

 Op de kalender ziet u bij 18 november de SCHOENDOZENACTIE van Broeder Willy staan. Voor

nieuwe ouders leggen we dit al kort uit. Binnenkort ontvangt u hierover nog meer uitleg. We
vragen dat elk kind een schoendoos meebrengt met daarin een beetje speelgoed en verpakt
snoepgoed. Deze dozen worden opgestuurd naar kinderen die anders geen kerstcadeaus
krijgen. Bedoeling is om met uw kind te bespreken waar hij/zij niet meer mee speelt en wat ze
dan willen afstaan voor de armere kinderen.
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~ EEN GEZONDE ACTIE ~ De Zespri-kiwi-stickeractie is al klaar! Gelukt! In geen

tijd hebben jullie kinderen meer dan 300 stickers geplakt op de posters.
Hierdoor verdienen we (in februari) 20 nieuwe ballen. Bedankt om zo gezond te eten…

~

SCHOOLMOESTUIN

~ De moestuin gaat ook de winterperiode in. De voorbije

weken gingen alle leerlingen nog onkruid wieden, compost in de bedden rijden of
wintergroenten zaaien. Nu komt er een rustigere periode aan voor de tuin. We zullen
er nog wel eens passeren, maar vooral vanaf maart gaan we weer aan de slag!
Ondertussen genieten onze kinderen wel regelmatig van een lekker soepje! Vele
groenten uit onze eigen tuin zijn reeds gesneden en verpakt in de diepvriezer gestoken.

~ OUDERRAAD ~ In september was het belangrijkste doel van de samenkomst om
elkaar te ontmoeten, zonder grote agenda. In november komen we –normaal gezien–
een tweede keer samen. Het is echter nog afwachten of dit allemaal nog zal mogen.
We zullen via Gimme communiceren wanneer en óf de tweede vergadering doorgaat.

~ EEN VEILIGE ACTIE ~ Naar goede jaarlijkse gewoonte doen we mee

met de bekende ‘HELM OP FLUO TOP-ACTIE’. In de donkerste periode tussen
de herfstvakantie en de krokusvakantie kunnen de kinderen stickers
verdienen! Elke keer wanneer ze een fluo en/of helm dragen, krijgen ze
respectievelijk 1 of 2 sticker(s). Een volle kaart geeft gratis toegang tot de Zoo of
Planckendael. De vijfde –en zesdeklassers mogen zelfs gratis naar Bobbejaanland. Draag het
vooral voor de veiligheid. Verlichting en fluo zijn zó ontzettend belangrijk! Ook als je met de auto
komt, kan je een fluo dragen! (Een helm die aan je boekentas of stuur hangt, telt niet hé )
(Ter info: Wie geen fluo van de school meer heeft, kan dit bij juf Monique aankopen voor € 5.)

~ ESSEN LEEST! COLLEGE LEEST! ~ Met het 'Essen leest!'-project willen de gemeente
Essen en de bib, zes Essense basisscholen, Iedereen Leest vzw en het Centrum voor
Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) HET LEZEN BIJ KINDEREN BEVORDEREN. Ook onze school
doet vollenbak mee met dit project. Onze focus gaat écht naar lezen! Op onze zolder hebben
we een SCHOOLBIB gemaakt. Alle kinderen kunnen daar boeken ontlenen met hun PERSOONLIJKE
BIBKAART. Binnenkort krijgt u deze kaart ook mee naar huis, want ook in de hoofdbib in Essen kan
u hiermee boeken ontlenen. Hoe meer er (voor-)gelezen wordt, hoe beter. Het bevordert de
taalontwikkeling. Binnenkort sturen we een extra bericht uit over (HET BELANG VAN) VOORLEZEN. In
november is er immers de voorleesweek, waar we zeker weer de nodige aandacht aan zullen
schenken!

~ SCHOOLREKENING ~ Als school willen we de administratieve last vereenvoudigen
én het tegelijkertijd voor u interessant maken door bvb. enkele beurten minder te
rekenen in een ‘abonnementje’. Daarom zal u op de eerstvolgende schoolrekening
twee vaste bedragen vinden voor ‘SPORT’ en ‘MIDDAGBEWAKING’.
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~ VERKOOP ~ Trooper bracht de voorbije periode weer wel wat centjes binnen

via de koekjesactie. Toch is ook onze eigen verkoop een belangrijk verhaal. En ja
hoor, in november starten we weer met de verkoop van ons nu al bekende
BLOEMENZAAD EN VOGELZAAD. Het is sowieso de opbrengt die natuurlijk interessant
is en toch is het ook gewoon leerrijk en boeiend om kinderen eens iets te laten verkopen. Denk
maar aan doelen binnen initiatief en verantwoordelijkheid, ondernemingszin en zich engageren
voor de school. Nu al ongelooflijk bedankt voor jullie inzet en enthousiasme voor deze actie!
Ook hiervan hoort u in november meer via een apart Gimmebericht.

~ OMDENKEN ~ ‘Je kunt van alles een probleem maken. Je kunt ook van een probleem van alles maken.’
Omdenken! Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet in termen van
problemen. Een groot doel in ons onderwijs bestaat eruit om het positieve te zoeken. We
moeten trachten de talenten van kinderen te ontwikkelen en op die manier kinderen te laten
groeien want ‘Om oud en wijs te worden, moet je eerst jong en onbezonnen zijn geweest.’ Om weer even bij stil te
staan. Ook deze is leuk in de categorie ‘omdenken door kinderen’: ‘Joepie, we moeten aanschuiven op de

parking. Dan hebben we extra tijd om gezellig te vertellen over vandaag.’

~ TROOPER ~ Wenskaarten, kerstkaarten en grappige zwanskaarten… u kan ze nog
tot 11 november bestellen via onze
-pagina.
Op www.trooper.be/lagercollegeessen/wenskaarten kan u een bestelling plaatsen.
Deze worden naar uw thuisadres opgestuurd. Voor € 9 krijgt u 5 kaartjes en 5
enveloppen. Per pakketje van € 9 krijgt onze school een mooie commissie! Bedankt!
We blijven ook reclame maken voor onze gewone trooperpagina. Er zijn écht veel webshops die
meewerken. ALLE KLEINE BEETJES HELPEN! Bedankt!

www.trooper.be/lagercollegeessen

Plan je een uitstapje of reisje? Deze en nog veel meer webshops werken mee aan Trooper!

Meer dan 1000 webshops werken mee!
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~ KALENDER NOVEMBER ~ 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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Geen school: Wapenstilstand
Soep voor heel de school (gemaakt door 6C)
Wieltjesdag 6e leerjaar
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6C + ALLE KLASSEN
6A+6B+6C

Meer uitleg verschijnt binnenkort op Gimme!
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Schoendozenactie Broeder Willy
Groeiverslag 1
Uitstap “Kronkeldidoe (MOEV)”
Wieltjesdag 5e leerjaar
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5A+5B
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Zwemmen 2e en 4e leerjaar
Soep voor heel de school (gemaakt door 5B)
Wieltjesdag 4e leerjaar

2A+2B+4A+4B
5B + ALLE KLASSEN
4A+4B
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Voorlezen is zó ontzettend belangrijk. Niet alleen in de klas door de juf of meester,
ook thuis kan dit gewoon deugd doen. Je geeft er leesplezier mee door, het zet aan
tot zelf lezen, het prikkelt de fantasie, het is een zalig rustmomentje, je kind leert
beter luisteren en traint de concentratie. Bovendien heeft het een positief effect op
de taalontwikkeling en de woordenschat.
In de voorleesweek zal er nóg meer worden voorgelezen in de klas, tijdens LIST en
zal er mogelijk thuis ook aangespoord worden tot zo’n fijn leesmoment samen!
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