Check regelmatig onze website voor reportages van allerlei
activiteiten: moestuinwerken, uitstappen,… Altijd fijn om te volgen!

COLLEGEWEETJES OKTOBER 2021

~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ En dan is het plots oktober. In onze eerste
periode zijn we weeral halfweg. De eerste maand van ontmoeten, ontdekken,
herhalen en terug wennen zit er op. In de klas heeft uw kind vast al verschillende
leerkrachten gezien. In elke graad staat immers een zorgbegeleider die komt co-teachen, in
groep mee komt werken of enkele leerlingen individueel komt begeleiden. Die werking is heel
fijn, voor zowel de kinderen en als de leerkracht. In oktober staat ook weer heel wat op de
planning: scholenveldloop, uitstappen, medisch onderzoek, moestuinwerken enzovoort. We
hopen natuurlijk heel hard dat we eind oktober ons college café kunnen openen om veel ouders
eens echt te ontmoeten bij een drankje.

~ INKANTELING KOBA ~ Onze school is nu officieel samen met nog heel wat andere

scholen ingekanteld bij Koba: Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen. Tot nu hadden
we een eigen schoolbestuur, maar we worden opgenomen in een groter verhaal
waarbij bijvoorbeeld boekhouding, financiën en bouwprojecten door dat beleid worden
overgenomen. ‘Op de vloer’ zal er weinig veranderen want ONS PEDAGOGISCH PROJECT VERANDERT
NIET. U zal er dus zelf weinig van merken en toch wilden we dit nieuws delen met jullie.

~ NIEUWS ~
 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.

 TRAKTEREN VOOR JE VERJAARDAG is zeker toegelaten! Sinds vorig schooljaar vliegen de snoep –en
chipszakjes ons om de oren. We willen toch vragen om ook na te denken over alternatieven. Iets
dat we in de klas kunnen opeten, is het meest gezellige. We vragen om enkel de eigen klas te
trakteren. Rondgaan naar verschillende klassen doen we niet.

 Herhaling uit de eerste collegeweetjes: DE PARKING OP DE BASKETVELDEN WORDT ’S MORGENS EN ’S
AVONDS GEOPEND, ZODAT JE DAAR KUNT PARKEREN.

Parkeren buiten de basketterreinen (aan het
middelbaar of aan de kerk) is verboden. We willen de schoolomgeving autovrij houden voor de
veiligheid van onze kinderen, fietsers, middelbare scholieren,…
Dank om dit écht te respecteren!

 Nog een beetje reclame: onze FACEBOOKPAGINA blijft fijn om te volgen; denk maar aan
foto’s of filmpjes en sporadisch eens wat weetjes. https://www.facebook.com/lagercollegeessen
We hebben sinds deze zomer ook een INSTAGRAMACCOUNT. Volgen maar…
https://www.instagram.com/lagercollegeessen/

~ SCHOOLMOESTUIN ~ De afgelopen weken werd in de moestuin al stevig gewerkt
door alle leerlingen. Onkruid verdween (voor even?) uit de tuintjes en de laatste
groenten werden geoogst: aardappelen, pompoenen, courgetten, wortelen,…
Kinderen die met vuile handen of handen vol druiven, rabarber of iets anders terugkeren uit de
tuin: wat een mooie beelden!
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~ OUDERRAAD ~ De ouderraad kwam vorige week een eerste keer samen. Het doel

van de vergadering was ‘ontmoeten’ en kennismaken. Met een hapje en drankje erbij
ontstonden er fijne gesprekken. Binnenkort staat er (hopelijk) een eerste activiteit op
de planning. We wachten nog even af of het gaat mogen, maar anders organiseren we heel
graag terug een college café. Dan kan je op de speelplaats iets komen drinken en gezellig een
babbeltje maken met andere ouders. Zo ontstaat er VERBINDING; superfijn!
De tweede vergadering staat gepland in november. We nodigen u zeker weer uit.

~

SOEPOUDERS

~ Ook de jarenlange traditie om met elke klas een keer soep te

maken voor heel de school zetten we gewoon verder. Via Gimme zullen we telkens
ouders uitnodigen van de desbetreffende klas om te komen helpen. De groenten
worden door de kinderen buiten gesneden en daarna tot lekkere soep verwerkt door de ouders.
’s Middags wordt alles uitgedeeld aan iedereen die wil en daarna volgt nog de afwas natuurlijk.
Heb je zin om te komen meedraaien, laat het dan zeker weten via Gimme. Wil je vaker helpen,
stuur dan een mailtje naar soepmama Yasemin: aydiny@outlook.be.

~

EEN GEZONDE ACTIE ~ “Fruit een lekkere buit!” is een actie om
‘gezondheid’ voldoende aandacht te geven, gaande van gezonde voeding
tot fysieke en mentale gezondheid.
Met 300 Zespri-kiwi-stickers verdienen we 20 nieuwe ballen voor onze school! Enkel de stickers
die op Zespri-kiwi’s kleven, zijn geldig voor de ballenactie. Geef ze maar mee naar school!
Stickers van andere kiwimerken en ander fruit komen niet in aanmerking.

~

JEUGDRAAD ~ De nieuwe jeugdraad kwam reeds een eerste keer samen. 13
nieuwe afgevaardigden leerden elkaar kennen en bespraken de eerste
agendapunten. Amel (6A) en Eva (6B) nemen samen het voorzitterschap van de
jeugdraad op. Het was overigens de jeugdraad die besliste om mee te doen aan bovenstaande
kiwiactie. Nog in de jeugdraad werden ook de wieltjesdagen en de muziek op vrijdag weer
unaniem goedgekeurd. Maandag-ruildag (pokémonkaarten) blijft ook gewoon behouden.

~ OMDENKEN ~ Zoals u het van ons gewoon bent, delen we regelmatig eens een

‘omdenker’. Om even bij stil te staan!
Deze keer gaan we voor een OMDENKEXPERIMENT: Sta jezelf vandaag eens bewust een fout toe.

~ TROOPER ~ Onze

-pagina mogen we een succes noemen. Vele mensen
doen ÉÉN KLIKJE EXTRA waardoor er steeds kleine bedragen blijven binnenkomen! Dat
is echt heel fijn. Regelmatig organiseert Trooper ook een extra actie. We springen
niet op elke actie, maar delen sporadisch wel eens iets dat ons de moeite waard lijkt.
Zo loopt momenteel de Jules Destrooper-actie, waarbij elke aankoop via de webshop echt veel
centen opleveren voor onze school. In twee weken tijd bedraagt onze commissie via die actie al
€ 387. Toch wel mooi meegenomen als school! www.trooper.be/lagercollegeessen/julesdestrooper
Er zijn écht veel webshops die meewerken. ALLE KLEINE BEETJES HELPEN! Bedankt!

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

KALENDER OKTOBER

~ 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: lokale vrije dag
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Medisch onderzoek
Medisch onderzoek
Dag van de leerkracht
Scholenveldloop (namiddag)
Moestuinwerken 3e en 4e leerjaar
Uitstap “Schamhoeve”
Medisch onderzoek
Uitstap “Chocolate Nation”
Uitstap “Schamhoeve”
Bezoek van een archeoloog
Wieltjesdag 4e leerjaar

5A+5B
4A
IEDEREEN WELKOM!

3A+3B+4A+4Bµ
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2A+2B
1B
4A+4B
4A+4B

zat-zon
maa
din
woe
don
vrij

Geen school: pedagogische studiedag
Zwemmen 2e en 3e leerjaar
Soep voor de hele school (gemaakt door 6B)
Medisch onderzoek
Wieltjesdag 3e leerjaar

2A+2B+3A+3B
6B + ALLE KLASSEN
6A
3A+3B

Moestuinwerken 1e en 2e leerjaar

1A+1B+2A+2B

Uitstap “Suske & Wiske Museum”
Dag van de jeugdbeweging
Wieltjesdag 2e leerjaar

4A+4B
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Zit je in een jeugdbeweging? Laat dat maar
eens zien vandaag! Kom in je outfit!
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Uitstap “Suske & Wiske Museum”
Zwemmen 2e en 3e leerjaar
Soep voor de hele school (gemaakt door 6A)
College Café
Wieltjesdag 1e leerjaar
Start herfstvakantie

3A+3B
2A+2B+3A+3B
6A + ALLE KLASSEN
IEDEREEN WELKOM!
1A+1B

We duimen dat dit mag doorgaan.
We laten dit uiteraard zo snel mogelijk weten.
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