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COLLEGEWEETJES APRIL 2022 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Voetballend of gewoon liggend op de 
grasvelden, turnend op de blauwe matten, spelend op de zandberg, tekenend aan 

een tafel buiten, wandelend in de tuin, lezend buiten op de speelplaats, werkend op een bankje 
buiten… op vele manieren zien we kinderen gewoon genieten en stralen, net als het zonnetje! 
Wat zijn we de voorbije weken al verwend met zonnige dagen. Het is dan zo mogelijk nóg zaliger 
om op onze school te vertoeven. 
Hopelijk staat 1 april in uw agenda geblokkeerd om gezellig iets te komen drinken op onze 
speelplaats! En ook de eerste vrijdag na de paasvakantie, vrijdag 22 april, openen we ons terras! 
Als vervangend schoolfeest maken we er dan echt een fijne avond van: een groot college café, 
vele spelletjes voor de kinderen, een hapje om te kunnen eten op school,… We passen nog even 
voor een massa-event in de sporthal, maar willen jullie uiteraard wel ontmoeten op school. 
Geen optredens dit schooljaar, maar gewoon een gezellige avond meteen na school die dan 
lekker kan uitlopen. We hopen u talrijk te verwelkomen! 
 

~  ~ Nog steeds kunnen bij heel veel van uw online aankopen enkele 
centjes naar onze school komen, zonder dat u meer moet betalen! Één klikje extra 
kan wonderen doen. Ga naar www.trooper.be/lagercollegeessen. Klik daar op de 
webshop waar je iets wil bestellen en klaar! Achter de schermen krijgen wij een klein 

procentje van uw aankoopbedrag. Al die kleine bedragen zorgen voor een mooi extraatje!  
Zo’n 1000 webshops werken hieraan mee. Reis of uitstap in ’t vooruitzicht? Er werken ook 
daarvoor veel websites mee. Een kleine greep uit het aanbod: 

REIZEN:    TUI.BE    

UITSTAPJES:        
 
 

~ ESSEN LEEST! COLLEGE LEEST! ~ In deze JEUGDBOEKENMAAND (THEMA ‘HELDEN EN 

SCHURKEN’) lezen onze kinderen heel regelmatig. Er wordt steeds een andere opdracht 
aan gekoppeld (boekendate, boekendans, op een ongewone plaats, buiten, onder hun 

bank, al wandelend,…). Hoe meer onze kinderen lezen, hoe beter! 
Via Gimme krijgt u binnenkort de uitnodiging om als leesouder ons LIST-moment weer te 
begeleiden. Na de paasvakantie gaan we dus lekker verder met onze focus op lezen! Laat uw 
kind in de vakantie af en toe ook eens gewoon even lezen. Moedig hem/haar aan om een 
rustmomentje te nemen en even in de zetel te ploffen of buiten in ’t zonnetje te lezen. 
 
 
 

~ JEUGDRAAD ~ U kon het al lezen in een aparte oproep via Gimme. Onze kinderen 
willen graag een rustige zone op de speelplaats. Die zijn we nu aan ’t creëren. De 
palen staan reeds op de juiste plaats. Vrijdag 1 april vanaf 10u00 gaan we weven 

met wilgentakken. Zo creëren we een afgebakende zonde waar kinderen rustig kunnen spelen 
in de zandbak, een babbeltje kunnen doen,… Hebt u zin om mee te komen weven? Kom maar 
gewoon langs op vrijdag 1 april vanaf 10u00. (Je mag het ook laten weten aan meester Tim: 
tvantichelen@lagercollegeessen.be)  

Betere lezers lezen meer. En meer lezen zorgt voor betere lezers. 

http://www.trooper.be/lagercollegeessen
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 ~ SCHOOLREKENINGEN ~ In de afgelopen weken ontvingen alle ouders een 
schoolrekening. De leerlingen van het 1e, 2e en 3e leerjaar ontvingen één rekening – 
de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar ontvingen twee aparte rekeningen (een 
gewone schoolrekening en een (deel-)betaling van de zeeklassen of eindejaarsreis). 

Omdat de schoolrekeningen vanuit een NIEUW SYSTEEM werden verstuurd, is het belangrijk dit 
zeker even te checken in uw ongewenste post of spamfolder. De schoolrekening krijgt u te zien 
door op de link te klikken. Mogelijk moet u pop-upvensters toestaan om dit te kunnen bekijken 
of de link kopiëren in uw adresbalk bovenaan. Mogen we vragen om dit ZEKER NA TE KIJKEN en 
zodoende de openstaande rekeningen te betalen aub? Bedankt! 
 

~ 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. 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. 
 

~ OMDENKEN ~ Kinderlogica, heerlijk! 
Papa: “Waarom ben je zo vroeg wakker, je hoeft vandaag niet naar school.” 
Kind (10): “Papa, het is weekend. Daar wil ik extra lang van genieten!” 

Of ook nog een typische, misschien wel herkenbare omdenker… 
“Mama, dus ík moet een jas aandoen omdat jíj het koud hebt?” 

 

~ KALENDER APRIL ~ Deze kalender wordt ook grotendeels opgenomen in Gimme. 
Open steeds de berichten in Gimme om alles te lezen! 
 

 APRIL 2022 voor 
18 maa paasmaandag  

19 din 
We starten terug! 
Bezoek van schrijver Luc Descamps 

 
3A+3B 

20 woe   
21 don Uitstap Haven van Antwerpen 6A+6B+6C 

22 vrij 
Wieltjesdag 1e leerjaar 
SCHOOLFEEST ‘BACK TO BASICS’ 

1A+1B 
IEDEREEN WELKOM!!! 

23-24 zat-zon   
25 maa   
26 din   
27 woe   
28 don Zwemmen 2e en 3e leerjaar 2A+2B+3A+3B 

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

1A + ALLE KLASSEN 
6A+6B+6C 

30-1 zat-zon   
 



 

 

 
 


