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COLLEGEWEETJES MAART/APRIL 2020 

~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Winter is het niet echt geweest en toch loopt deze 
periode weer op zijn einde. We merken nu al dat het vroeger licht wordt, dat de dagen 
langer worden en dat het zonnetje soms al wat macht heeft. Ook al mag het écht nog wel 

even winter worden, toch kijken we ook uit naar dat warme lentezonnetje. Kinderen zullen nog meer 
gaan stralen en genieten van onze omgeving. Dat levert steevast zalige beelden op. 

 ~ NIEUWS ~  
 Carnaval! Vrijdag 21 februari vieren we carnaval op school. Naar goede jaarlijkse gewoonte 
maken we graag enkele afspraken. Kinderen mogen de hele dag verkleed naar school komen. 
Confetti, wapens, spuitbussen e.d. zijn niet toegelaten op school! 

De kinderen krijgen eerst een tasje soep (gemaakt door 3A) en daarna krijgen alle leerlingen een bakje 
frietjes omdat er zoveel bloemen-en vogelzaad werd verkocht. Schat u zelf in of boterhammen nog nodig 
zijn voor uw kind? 

 De voorrangsregel voor broers/zussen om in te schrijven start vanaf 1 maart. Iedereen kreeg via 
Gimme reeds een melding hiervoor. Personeelsleden mogen vanaf half maart hun kind inschrijven. Al de 
anderen kunnen inschrijven vanaf woensdag 1 april (8u45). 

 In maart zullen alle klassen in het kader van de jeugdboekenweek een bezoekje brengen aan de 
bibliotheek van Essen. 

 Boekenbeurs Pardoes was weer een groot succes! De verkoop was zó 
goed dat wij als school voor meer dan € 500 boeken mogen uitkiezen voor 
de klasbibliotheken. Bedankt voor jullie aankopen! 

~ INFOAVOND ~ Op woensdag 4 maart nodigen we nieuwe 
ouders uit om onze visie te beluisteren op onze infoavond. 

We vertellen dolgraag onze kijk op goed onderwijs. Kent u iemand die 
interesse heeft in onze school? Geef deze datum dan zeker door.   n 

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

 MAART/APRIL 2020 voor 
1 zondag   
2 maandag Start inschrijvingen broers/zussen  
3 dinsdag   
4 woensdag Infoavond voor nieuwe ouders (19u30)  

5 donderdag 
Uitstap “Technopolis” 
Bezoek bibliotheek Essen 

1A+1B 
3A+3B 

6 vrijdag 
Wieltjesdag 1e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 3B) 

1A+1B 
3B + ALLE KINDEREN 

7 zaterdag   
8 zondag   
9 maandag Medisch onderzoek 5e leerjaar 5A+5B 



10 dinsdag   
11 woensdag Bezoek bibliotheek Essen 2A+2B 

12  
donderdag 

Zwemmen 
Uitstap “Gent” 
Uitstap “Antwerpen” 
Uitstap “Haven van Antwerpen” 

1A+1B+2A+2B 
5A+5B 
3A+3B 
6A+6B 

13 vrijdag 
Evaluatiemateriaal + groeiverslag 2 
Wieltjesdag 6e leerjaar 

ALLE KINDEREN 
6A+6B 

14 zaterdag   
15 zondag   

16 maandag 
Oudercontacten 2e t/m 6e leerjaar 
Bezoek bibliotheek Essen 

 
5A 

17 dinsdag 
Oudercontacten 2e t/m 6e leerjaar 
Bezoek bibliotheek Essen 

 
1A+1B 

18 woensdag Pedagogische studiedag  

19 donderdag   

20 vrijdag 
Soep voor de hele school (gemaakt door 2A) 
Wieltjesdag 5e leerjaar 

2A + ALLE KINDEREN 
5A+5B 

21 zaterdag   
22 zondag   
23 maandag Toneel @ Rex 1A+1B+2A+2B 
24 dinsdag Bezoek bibliotheek Essen 5B 
25 woensdag Bezoek bibliotheek Essen 6A+6B 

26 donderdag 

Uitstap “Essen” + bezoek bibliotheek Essen 
Megaspelenpaleis 
Toneel “Vluchtwegen” @ Rex 
Zwemmen 

4A+4B 
2A+2B 
5A+5B+6A+6B 
3A+3B 

27 vrijdag Wieltjesdag 4e leerjaar 4A+4B 
28 zaterdag   
29 zondag   
30 maandag   
31 dinsdag   

01/04 woensdag Start inschrijvingen nieuwe leerlingen (08u45)  
02/04 donderdag   

03/04 vrijdag 
Sponsortocht 
Wieltjesdag 3e leerjaar 
College Café vanaf 14u00 

ALLE KINDEREN 
3A+3B 
IEDEREEN WELKOM! 

Maandag 20 april worden de lessen hervat. 

~ OMDENKEN ~  
Gehoord op school: “Dankzij storm Dennis krijgt onze fietsenstalling een nieuw dak.”  

 

~ BUITENSPEELDAG ~ Noteer alvast woensdag 22 april 
(13u00 – 16u00) in uw agenda, want dan organiseren we 
weer een buitenspeeldag: spelen, dansen, ravotten, 

voetballen, eendjes vissen,… op onze speelplaats! Breng gerust 
vrienden, familie, buren,… mee! Alle kleuters en kinderen welkom!  
Voor de (groot-)ouders voorzien we natuurlijk een terras! 

 


