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COLLEGEWEETJES OKTOBER 2020 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Met maar liefst 267 leerlingen, verdeeld 
over 12 klassen, hebben we opnieuw een recordaantal bereikt. We zullen weer 

met veel passie werken aan de talenten van jullie kinderen. We gaan ze begeleiden, helpen 
ontwikkelen, zien groeien,… Samen met jullie, ouders, moet ons dat lukken. We gaan de uitdaging 
aan vol boeiende, interactieve en coöperatieve lessen, regelmatig voorzien van co-teaching en 
extra ondersteuning. Met deze maandelijkse ‘collegeweetjes’ willen we u op de hoogte houden 
van het leven op onze school: enkele weetjes, belangrijke meldingen én de kalender van de 
komende maand.  

 
 ~ NIEUWS ~  
 

  Onze huidige wasstraat verdient een update. We doen hiervoor graag een oproep 
naar handige (groot-)ouders die hier iets van kunnen maken. De oproep vindt u in een 

apart Gimme-bericht. 
 

 Op donderdag 15 oktober komt de politie de fietsen controleren. Net als vorig jaar is er de 
mogelijkheid om de fiets van uw zoon/dochter te laten markeren. U ontvangt hierover een 
bericht via Gimme.   
 

 De dagen worden korter en ook ’s morgens blijft het al langer donker. Een fluovestje 
(iedereen heeft er één van onze school!) en een goed licht op de fiets is geen overbodige luxe 
hé! Ook samen fietsen is zeker een aanrader. Na de herfstvakantie stimuleren we dit weer extra 
met de ‘helm op, fluo top-actie’. Deze loopt tot de krokusvakantie. 
 

 Normaal gezien nodigen we u begin oktober uit om eens een lesje te volgen in de klas van 
uw kind(eren), maar om evidente redenen kunnen we dit jammer genoeg niet organiseren.   
 
 

~ JEUGDRAAD ~ De wieltjesdagen, een idee van de jeugdraad enkele jaren geleden, 
zijn terug van start gegaan. Elke vrijdag mogen de kinderen van één bepaald leerjaar 
tijdens de middagpauze op de parking voor onze lagere school fietsen, skaten, 

steppen,… U krijgt hiervan meldingen via Gimme.  
 

 
~ GIMME ~ Graag geven we een klein woordje uitleg bij Gimme. U krijgt meldingen 
op uw gsm of per mail. Het is belangrijk dat u op de link klikt om het bericht te 
bekijken. Op die manier zijn we zeker dat het bericht u bereikt heeft. Bent u iets te 

laat of wil je een bericht herbekijken (bvb. de collegeweetjes nog eens lezen)? Geen nood: bij 
‘archief’ kan u oudere berichten terugvinden. 
 
 

~ SOEPOUDERS ~ 3A zorgde onlangs al voor een eerste lekker soepje. De klassen 3B, 
6A en 6B zullen in oktober gaan wassen, snijden, mixen en uitdelen! Foto’s van de 
eerste soepdag staan op onze website! Zalige taferelen zien we dan hoor: een lange 

rij om een tasje te bemachtigen, uitspraken als “yes, er is weer soep!” en “mag ik nog een tasje?” 
en heerlijk smullen op een bankje op de speelplaats. 
  

Bij ‘activiteiten’ kan je verhalen en foto’s vinden van verschillende klassen: een uitstap, groepswerk,… 
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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).  

 

 OKTOBER 2020 voor 
1 don   

2 vrij 
Soep voor de hele school (gemaakt door 3B) 
Wieltjesdag 3e leerjaar 

3B + ALLE LEERLINGEN 
3A+3B 

3 zat   
4 zon   
5 maa   
6 din   
7 woe   
8 don Zwemmen 2A+2B+3A+3B 
9 vrij Wieltjesdag 2e leerjaar 2A+2B 

10 zat   
11 zon   
12 maa   
13 din   
14 woe Pedagogische studiedag  
15 don Fietscontrole door de politie ALLE FIETSERS DIE DAG 

16 vrij 
Soep voor de hele school (gemaakt door 6A) 
Wieltjesdag 1e leerjaar 

6A + ALLE LEERLINGEN 
1A+1B 

17 zat   
18 zon   
19 maa   
20 din Medisch onderzoek (vaccinatie) 5A+5B 
21 woe   
22 don Zwemmen 2A+2B+3A+3B 

23 vrij 
Dag van de jeugdbeweging 
Groeiportfolio + evaluatiemateriaal 
Wieltjesdag 6e leerjaar 

ALLE KLASSEN 
ALLE KLASSEN 
6A+6B 

24 zat   
25 zon   
26 maa Oudercontact 1e leerjaar 1A+1B 

27 din 
Oudercontact 1e leerjaar 
Uitstap “Studio Globo (Peru)” 

1A+1B 
5A+5B 

28 woe   
29 don   

30 vrij 
Soep voor de hele school (gemaakt door 6B) 
Wieltjesdag 5e leerjaar 

6B + ALLE LEERLINGEN 
5A+5B 

31 zat Start herfstvakantie  
  

Zit je in de Chiro, Scouts, KSA, KLJ of nog een andere jeugdbeweging? Laat het maar zien vandaag! 
 


