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COLLEGEWEETJES ZOMER 2021 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Het schooljaar is alweer voorbij. Net als 
vorig jaar was het toch ook weer een bijzonder jaar: handen wassen, een extra 
herfstvakantie, een paaspauze, hier en daar eens een leerling in quarantaine, 

want “de corona” (zoals kinderen het vaak zo mooi zeggen) is er nog steeds. Al bij al zijn we op 
school gespaard gebleven. Binnen de strenge veiligheidsprotocollen (vaak nog strenger dan in 
de rest van de maatschappij) hebben we toch met gezond verstand zoveel mogelijk fijne dingen 
trachten te organiseren voor onze kinderen. Zo ontdekten we nieuwe uitstappen, konden we 
soep blijven aanbieden, kon er in de tuin gewerkt worden, werd onze prachtige en unieke 
omgeving nóg beter gebruikt en gingen we op zoek naar alternatieven voor  o.a. LIST en andere 
projecten. 
Wat was het jammer dat we onze mooie opbouwende lijn van logeren in het 2e leerjaar, een 
tweedaagse in het 3e leerjaar, zeeklassen in het 4e en 5e leerjaar en eindejaarsreis in het 6e 
leerjaar allemaal in rook zagen opgaan. We hopen dat we volgend schooljaar alles weer 
kunnen organiseren zoals voorheen. Na de Après-Ski-Party (muziekavond januari 2020, weet u 
nog?) was het weer tijd voor een schoolfeest. Onze digitale College-TV-avond kunnen we toch 
wel een schot in de roos noemen, mede door jullie enthousiasme en fijne reacties op onze film 
en de kampioenenpakketten. Met de opbrengst zorgden we voor twee prachtige spring –en 
stapparcourtjes in onze gangen! 
Dat we dan in de laatste maand weer fijne uitstappen mochten plannen, Robotland afhuurden 
om met heel de school te gaan experimenteren én met het Big Bounce Festival een topper van 
formaat konden aanbieden als afsluiter, deed ons moeilijke momenten van het voorbije jaar 
alweer bijna vergeten. Onze school heeft dat fantastische festival voor de helft gesponsord. We 
waren zo blij dat zo’n waanzinnige dag konden aanbieden aan onze geweldige kinderen: 
springen, dansen, chillen, iets lekker eten, gewoon genieten! 
 
Ook via deze weg willen we jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons geven. Wij mogen 
met jullie meest dierbare bezit werken en mogen ze mee doen groeien en ontwikkelen. Dat 
doen we samen, want ‘waarom moeilijk doen als het samen kan?!’ 
We wensen jullie een deugddoende vakantie. Tot snel! 
 

~ EEN BLIK OP VOLGEND SCHOOLJAAR ~ Het huidige schooljaar is nog maar nét 
afgelopen en we kijken al uit naar 1 september 2021. We willen jullie al een beetje 

info bezorgen, al kunnen we –jammer genoeg– nog niet alles volledig meedelen. 
In een nieuw jaar staan steevast enkele vernieuwingen op het programma. In ons team zal je 
wat verschuivingen zien en nieuwe namen ontdekken.  
 
KLASLIJSTEN 
Anders dan de voorbije jaren kunnen we de juiste klasverdelingen nog niet geven. De minister 
belooft steeds uren en lestijden, maar deze komen opnieuw heel laat en zijn nog niet allemaal 
binnen. Dat betekent dat we in de vakantie nog veel werk hebben om de volledige puzzel te 
leggen. Welke klas naar welke juf(fen) gaat en de volledige invulling van andere ondersteuners, 
zullen we rond 23 augustus communiceren via Gimme.  
 
BENODIGDHEDEN 
In augustus bezorgen we u een overzichtje van materiaal dat eventueel door u kan worden 
aangekocht. Geen stress, we verwachten niet veel. 
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KIJKMOMENTJE IN DE KLAS 
We hopen eind augustus iedereen te mogen verwelkomen in de nieuwe klas. Zo kan je al eens 
komen kijken in je nieuwe lokaal en kennismaken met je juf of meester. 
De precieze dagen/momenten zullen we nog communiceren, afhankelijk van wat kan en mag. 
 
KALENDER 
Via Gimme werd enige tijd geleden al een overzichtje gestuurd. Ook op onze website 
(https://lagercollegeessen.be/onze-school/kalender) staat dit overzicht met vakantie –en 
verlofdagen voor volgend schooljaar. 
 
GIMME 
U hoeft zelf niets te doen. Wij zetten tegen het einde van de zomervakantie de 
kanalen over. Via die weg zullen we vanaf dan ook de klascommunicatie doen. 
 
FACEBOOK 
Onze facebookpagina blijft ook fijn om te volgen. Denk maar aan maandelijkse 
filmpjes en sporadisch eens wat weetjes. https://www.facebook.com/lagercollegeessen  
 
TEAM COLLEGE 
Met dit team staan we nu al te popelen om alles klaar te maken tegen september. Dit alles is 
nog onder voorbehoud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1e leerjaar juf Ann Ameloot, juf Dorien De Crom & juf Nele Wauters 

2e leerjaar juf Kristel Quick & juf Anne Michielsen 

3e leerjaar juf Ann Van Looveren & juf Nadja Van Tichelen 

4e leerjaar juf Els Van Den Bulck & juf Griet Verhoeven 

5e leerjaar juf Naomi Van den Broek, juf Elke Groven & juf Laura Zagers 

6e leerjaar juf Lotte Raats, juf Imke Vanden Bergh & juf Jet Van Leeuwen 

Ondersteuning juf Sofie Delvaen, juf Jolien Sackesyn & meester Darco Driessens  

Turnen & sport meester Ben Vingerhoets & meester Darco Driessens 

Secretariaat & ICT juf Monique Reynaerts & juf Lieve D’Helft 

Poetsteam & klusjes juf Karina Mathysen, juf Sandra Dries & meester Guy Jaspers 

Voor –en nabewaking juf Linda Van Brecht & juf Els Ruys 

Zorgcoördinators juf Liesbeth Denissen & juf Eline Cox 

Beleidsondersteuning meester Tim Van Tichelen 

Directie meester Geert Vandekeybus 

https://lagercollegeessen.be/onze-school/kalender
https://www.facebook.com/lagercollegeessen


 

p. 3 van 3 

 ~ SCHOOLMOESTUIN ~ We zijn erg trots op onze schoolmoestuin. Eerlijk waar, de 
tuintjes liggen er mooi en verzorgd bij. Samen met de groenouders hebben de 
kinderen deze knap onderhouden. In de komende weken en maanden kunnen de 

groenten groeien en zullen ouders dit verder mee in ’t oog houden. Zo kunnen we in 
september/oktober de laatste groenten oogsten mét de kinderen! Wandel gerust eens langs 
om dit te bekijken. 
 

~ TROOPER ~ Onze -pagina hebben we opgestart in oktober. Met een 
opbrengst van meer dan € 1400 mogen we dit toch een succes noemen. Dat 
betekent niet dat we deze centen allemaal al hebben ontvangen (deze worden 4x 
per jaar naar ons doorgestort wanneer heel de verkoop is goedgekeurd). 

We hopen vooral dat jullie blijven denken aan Trooper én aan onze school wanneer u 
online aankopen doet. Er zijn écht veel webshops die meewerken. Alle kleine beetjes helpen! 
Bedankt! 

www.trooper.be/lagercollegeessen  

       
Meer dan 600 webshops werken mee! 

 


