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COLLEGEWEETJES DECEMBER 2019 

 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Een kort woordje over het groeiverslag. 
Breed evalueren is een opdracht voor elke basisschool. Kinderen maken zelfevaluaties; er 
zijn harde evaluaties d.m.v. punten; er zijn zachte evaluaties waarbij de leerkrachten 

woordelijk evalueren. Ons groeiportfolio bevat deze evaluaties. Ons groeiverslag is een samenvatting 
van alle evaluaties. Het groeiverslag is enkel voor jouw kind. Is het moeilijker te interpreteren dan 
gewoon 73% op je rapport hebben? Ja zeker. Geeft het meer correcte informatie? Ja zeker. Als ouder 
krijg je een meer volledig beeld van je kind. Ook wij evalueren ons groeiverslag en sturen bij. Dat is 
belangrijk om verder te ontwikkelen als kwaliteitsvolle school. 
 

 ~ NIEUWS ~  
 Juf Els Van den Bulck is trotse mama geworden van een tweede zoontje Gus. We wensen 
haar, haar man Danny en grote broer Juul een dikke proficiat!  

 Via deze weg doen we een oproep om de fietsen van uw kind(eren) zeker in orde te maken. 
Werkende lichten zijn ongelooflijk belangrijk, maar kijk ook remmen, bel, ketting,… zeker na! We zien veel 
collegefluo’s rondfietsen en -stappen en dat maakt ons blij! 

 
 ~JEUGDRAAD ~ In onze jeugdraad werd er vergaderd over o.a. onze nieuwe ‘prikkelrijke én 
prikkelarme ruimte’ op zolder. Alles klassen hebben al nagedacht over een naam en hierover 
werd gepraat door de afgevaardigden. Conclusie was dat er nog even verder nagedacht 

moest worden. Ook de invulling van de ruimtes werd door de kinderen ter harte genomen. Aan leuke 
ideeën geen gebrek bij onze jeugd! 
 
 

~ VERKOOP ~ We zijn erg trots op onze verkoop van bloemenzaad en vogelzaad. 
We hopen dat alle kinderen enthousiast aan de slag gaan om veel te verkopen. 
Op het eerste zicht loopt het goed, want er is al vogelzaad bijbesteld! Op die 

manier maken we veel winst dat we rechtstreeks terug naar onze kinderen kunnen brengen. Er is een 
plan voor een multifunctioneel sportterrein! 

 

~ VERKEERSOUDERS ~ We gaan op zoek naar verkeersouders voor onze parking. In deze 
donkere maanden willen we inzetten op veiligheid rond onze parking, vooral bij het oprijden 

op de parking in combinatie met de bussen en passerende fietsers. We zoeken 2 (groot-)ouders per 
ochtend; dit van 08u25 tot 08u45. Daarna zijn jullie uiteraard welkom in onze leraarskamer voor een 
koffietje. Graag een seintje aan meester Geert: directeur@lagercollegeessen.be.  

  

 



 ~ KALENDER VAN DE MAAND DECEMBER ~ Deze kalender wordt ook opgenomen 
in Gimme, zodat u steeds op de hoogte wordt gebracht van de aankomende 
activiteiten.   

 

 DECEMBER 2019 voor 
1 zondag   
2 maandag   
3 dinsdag Sinterklaas op bezoek ALLE KLASSEN 
4 woensdag   
5 donderdag Zwemmen  2A+2B+4A+4B 
6 vrijdag Pedagogische studiedag  
7 zaterdag   
8 zondag   
9 maandag   

10 dinsdag   
11 woensdag Schaatsen 6e leerjaar (Roosendaal) 6A+6B 
12 donderdag Uitstap “Fort van Breendonk + Technopolis” 6A+6B 

13 vrijdag 
Soep voor de hele school (gemaakt door 4A) 
Wieltjesdag 
Schaatsen 5e leerjaar (Roosendaal) 

4A + ALLE KLASSEN 
4A+4B 
5A+5B 

14 zaterdag   
15 zondag   
16 maandag   
17 dinsdag   
18 woensdag   
19 donderdag Zwemmen 1A+1B+5A+5B+6A+6B 

20 vrijdag 
College Café (vanaf 14u00) 
Wieltjesdag 

IEDEREEN WELKOM! 
3A 

21-30 Kerstvakantie  
31 dinsdag Oudejaarsavond  

 

 

~ 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.’ 
Regelmatig zullen we een quote delen om bij stil te staan… 

 

~ HAPPY KIDS ~ In de komende weken zullen de kinderen (én ook jullie, ouders) kennis-
maken met figuren als Stuiter Konijn, Steven Stekelvarken, Ed Eekhoorn en nog anderen. In 

verhaalvorm wordt verteld aan de kinderen. Dit wordt gekoppeld aan ‘7 eigenschappen’. Het is de 
bedoeling om via die 7 eigenschappen ‘happy kids’ te creëren. In aparte nieuwsbrieven met kleine 
taakjes kan u dit volgen en mee beleven. Graag zelfs, want ook volwassenen kunnen heel wat uit deze 
tips leren. Het is een manier van denken, een cultuur. Die willen we zeer graag integreren op onze 
school. Het verhaal wordt ook telkens gedeeld via onze website. (tabblad ‘collegeweetjes’) 


