
 

p. 1 van 3 

COLLEGEWEETJES JUNI 2021 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Het is traditioneel dat 
we begin juni zeggen dat het schooljaar voorbij is gevlogen. 
En dat is in dit coronajaar niet anders natuurlijk.  

In deze laatste maand van het schooljaar gaan we uiteraard inhoudelijk 
nog verder aan de slag en toch zullen we ook nog veel tijd besteden aan de persoonsgebonden 
doelen: samen spelen, een uitstap beleven, omgaan met winst en verlies, zelfsturing binnen een 
klasspel,… Ook hier zie je kinderen groeien en ontwikkelen en dat is héél belangrijk!  
 

~ NIEUWS ~  
❶ In de laatste maand plannen we nog heel wat uitstappen. Die worden dit jaar anders 
ingevuld omdat de maatregelen ons dat zo voorschrijven. Geen bus –of treinreizen en 
geen vervoer met auto’s, wel organiseren we wandel –en fietsuitstappen in de nabije 

omgeving! Fijn om ook dichtbij de nodige fijne en mooie dingen te ontdekken! 
 

❷ We hebben jammer genoeg de eindejaarsreis van onze zesdeklassers geannuleerd. De 
voorwaarden waren niet van die aard om een toffe, ontspannende afsluiter te hebben. We 
zullen op school zorgen voor de nodige leuke activiteiten om af te sluiten.  
 

 De invulling voor het volgende schooljaar is nog niet rond. Daarmee bedoelen we dat nog 
niet 100% geweten is welke juf/meester in welke klas zal staan en dus ook niet bij wie uw kind 
volgend jaar zal vertoeven. We hopen dit eind juni te communiceren! 
 

 De verlofdagen en vakantiedagen worden eerstdaags verspreid via Gimme. Deze zal je dan 
ook kunnen raadplegen op de website. https://lagercollegeessen.be/onze-school/kalender  
 

 Hoe graag we ook willen… de voorziene (jaarlijkse) picknick in juni mag en kan niet doorgaan. 
Die 18de juni gaan we wel ‘echt zottekes’ invullen voor de kinderen! 
 

 ~ LIST: LEZEN IS TOF ~ We nemen jullie graag even mee in het gekende LIST-
verhaal op onze school. Normaal gezien wordt dit georganiseerd onder 
begeleiding van vele (groot-)ouders. Dit kon niet dit schooljaar en toch zijn we 

blijven inzetten op het lezen. Het hele jaar hebben we LIST georganiseerd in de eigen klas, 
zonder de leerlingen te verspreiden over de verschillende lokalen. Twee à drie keer per week 
werd er een bewust leesmoment ingelast in de klas. In de laatste weken zetten we nog in op 
‘andere’ teksten (zoals een flyer, recept, poëzie,…) en op voorlezen. Lezen is en blijft van 
onschatbare waarde. 
Het project ‘Essen leest!’ (het samenwerkingsproject tussen de verschillende Essense lagere 
scholen, de bibliotheek en CEGO) loopt ook volgend schooljaar gewoon verder. U vulde enige 
tijd geleden een blad in voor de lezerspas om boeken te ontlenen. De medewerkers van de bib 
maken deze nu in orde. Ondertussen zijn al heel wat boeken aangekomen en zijn we onze 
schoolbib aan het installeren op de zolder. Volgend schooljaar zal dit dus écht in werking treden 
en kunnen we onze kinderen nog meer plezier doen beleven aan lezen.  
 

~ OUDERRAAD ~ De ouderraadvergaderingen waren het voorbije jaar beperkt. Toch 
konden we achter de schermen rekenen op de nodige feedback, vooral via het 

zogenaamde ‘klein bestuur’. Dat vinden we wel fijn en we willen hen daar uitdrukkelijk voor 
bedanken. Weten dat je gesteund wordt door de ouders doet gewoon deugd.   
  

https://lagercollegeessen.be/onze-school/kalender
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~ OMDENKEN ~ Het blijft heel mooi om ‘omdenken’ op te nemen in je denkwijze. Je 
kan echt vaak zeggen: “Hier ga ik ‘omdenken’ waardoor dit een mooie herkadering 

geeft.” Kinderen zijn hier meesters in! 
 Papa: “Als je twijfelt moet je het niet doen.”  

Mijn kleuter: “Ik weet nog niet wat twijfelen betekent papa, dus ik doe het gewoon.” 
 “Wat heb ik eraan als ik alles meteen de eerste keer goed doe? Daar leer ik toch niks van?” 
 

 ~ SCHOOLMOESTUIN ~ Wauw, de voorbije weken onderging onze moestuin een 
ware metamorfose. Van zandstroken en onkruidbedden naar mooi aangeplante 
tuintjes. Het doet steeds zo’n deugd om de kinderen te zien genieten tijdens deze 

moestuinwerken. In juni gaan we verder met het onderhouden van de tuintjes.   

 
 

~ TROOPER ~ Onze -pagina kreeg een enorme boost de afgelopen periode. 
Zoiets kunnen we alleen maar toejuichen!! Enkele keren per jaar wordt een bedrag 
uitgekeerd vanuit Trooper naar ons. Dus… blijven trooperen hé! Dank u wel. 

Blijkbaar zijn veel mensen gaan verbouwen, veranderingen gaan doen in huis of iets gaan 
vernieuwen in of rond het huis. Ook dáár zijn mogelijk gepaste webshops voor bij Trooper… 

www.trooper.be/lagercollegeessen  

  

 
 

    

 

 
 
~ INKANTELING KOBA ~ Onze school gaat samen met nog heel wat andere scholen 
inkantelen bij Koba: Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen. Tot nu hadden we een 
eigen schoolbestuur, maar we worden (om financieel te overleven) 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 niets van merken en toch wilden we dit nieuws delen 
met jullie.  
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~ KALENDER JUNI ~ Raar maar waar. Het is al juni. Wat zijn we blij dat we de maand 
kunnen volboeken met uitstappen en eindejaarsactiviteiten! 

 JUNI 2021 voor 
1 din   
2 woe Werken in de moestuin 1A+1B+2A+2B 
3 don Klasfoto’s ALLE KLASSEN 
4 vrij Wieltjesdag 1e leerjaar 1A+1B 
5 zat   
6 zon   
7 maa Uitstap Essen + stoerwoud 4A+4B 

8 din 
Uitstap Wildertse Duintjes 
Uitstap Aardbeienhoeve De Voorste 

1A+1B 
5B 

9 woe   

10 don 
Zwemmen 
Uitstap Aardbeienhoeve De Voorste 
Workshops djembé en graffiti 

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

11 vrij Wieltjesdag 2e leerjaar 2A+2B 
12 zat   
13 zon   
14 maa   
15 din Picknick bij de zorgboerderij 1A+1B 
16 woe Werken in de moestuin 3A+3B+4A+4B 
17 don   
18 vrij BIG BOUNCE - FESTIVAL ALLE KLASSEN 
19 zat   
20 zon   
21 maa   
22 din Uitstap Karrenmuseum + sportpark 4A+4B 
23 woe   

24 don 
Zwemmen 6e leerjaar 
Uitstap Boerderij De Crom 

6A+6B 
4A+4B 

25 vrij 

Groeiverslag 3 
Uitstap Boerderij 
Uitstap De Bosrust 
Wieltjesdag 5e leerjaar 

ALLE KLASSEN 
1A+1B 
3A+3B 
5A+5B 

26 zat   
27 zon   
28 maa Eindejaarsreceptie 6e leerjaar – onder voorbehoud 6A+6B 
29 din   
30 woe Laatste schooldag (tot 12u00) ~ geen nabewaking  

Geniet van een welverdiende vakantie na dit toffe, plezante, boeiende, leerrijke, soms ook vermoeiende en zware schooljaar. 
Jullie hebben keihard gewerkt en verdienen nu heel veel rust en ontspanning. Maak er een mooie vakantie van! Speel buiten, 
doe een gezelschapsspel, bouw een kamp, maak een hindernissenparcours in de tuin, organiseer een verkleedfeestje, sport 
er op los, doe eens lekker zot, maar vooral: geniet, schitter en straal!  

 

Met de jeugdraad werden ideetjes uit de klassen besproken voor een toffe 
eindejaarsdag. Springkastelen, muziek, dansen… waren enkele topactiviteiten die 
werden vermeld! Meer info over het Big Bounce – Festival volgt binnenkort. Spannend! 


