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COLLEGEWEETJES FEBRUARI 2020 

~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Wat een feest hebben we afgelopen vrijdag 
kunnen beleven. We hebben alle kinderen letterlijk in de spotlights gezet. Ze zorgden voor 
een mooie show. De trotse blikken van de vele (groot-)ouders waren meer dan terecht. 

Het was fijn om te zien dat veel mensen nog iets bleven drinken en nagenieten. We gingen voor enkele 
uitdagingen en ze lukten: een staande ovatie voor de kinderen, er is nog heel wat vogel –en 
bloemenzaad verkocht (yes, de fritkar zal langskomen!) en vele mensen bleven feesten op de tonen van 
DJ Gunke! We bedanken via deze weg graag alle sponsors, alle helpers voor –en achter de schermen, 
alle aanwezigen! Bedankt voor jullie enthousiasme, jullie inzet, jullie hulp, jullie aanwezigheid! Onderaan 
deze ‘collegeweetjes’ vindt u al enkele sfeerfoto’s. Foto’s en filmpjes zullen later nog op onze website 
verschijnen! 

 ~ NIEUWS ~  
 Onze speelplaats heeft opnieuw een afgebakende zandbak. Deze is in ere hersteld op de 
oorspronkelijke plaats (voor het vriendschapshuis). 

 Op vrijdag 21 februari (met carnaval) krijgen we bezoek van de fritkar. Onze leerlingen verkochten 
zoveel bloemen- en vogelzaad dat ze hun grote doel gehaald hebben! Dat wordt smullen! 

 We vinden het belangrijk om een deel van de opbrengst van de muziekavond aan een goed doel te 
schenken. Daarom geven we € 500 aan het vervolg van de scholenbouw in Ihangha (Tanzania). 

 Traditiegetrouw mogen kinderen verkleed komen tijdens carnaval op vrijdag 21 februari. 
Spuitbussen, confetti, wapens e.d. zijn echter verboden. Dank voor uw begrip. 
 

 

 ~ KEMPENGOUD ~ U hebt ‘boer Gijs’ vast al zien staan op donderdag. Wekelijks staat hij met 
op onze speelplaats met alle bestelde groenten en fruit. Er komen nog steeds mensen bij die 
ook willen bestellen. Dat kan zeker. U moet hiervoor gewoon een mailtje sturen naar 

info@kempengoud.be. U ontvangt via whatsapp welke groenten er in het pakket zitten en met een 
simpel berichtje terug is het in orde. De betaling mag één keer per maand overgeschreven worden. 
Makkelijker kan haast niet. 
 

 

~ BOEKENBEURS PARDOES ~ Op maandag 10 februari 2020 bent u vanaf 15u15 van harte 
welkom om de duizenden boeken die 
boekhandel Pardoes meebrengt te komen 

bekijken. Alle kinderen zullen in de loop van die 
dag een half uurtje de boekenbeurs bezoeken.  

Wie weet vindt u er wel een mooi voorleesboek, 
een leuke cd-rom of een spannend jeugdboek voor 
uw kind! (Een deel van de opbrengst gaat naar 
onze school, waarmee we onze eigen 
klasbibliotheken weer kunnen uitbreiden.) Breng 
gerust ook andere geïnteresseerden mee.  
Iedereen is welkom! 



~ OMDENKEN ~ “Kinderen kunnen nooit hun spullen vinden, maar een stukje groente in 
de spaghetti is geen probleem.” Herkenbaar? 

 

~ HAPPY KIDS ~ ”Begin met het einde ~ maak een plan”, dat was de tweede eigenschap die 
we een weekje hebben getraind. Het is belangrijk dat je dit blijft verwoorden naar je kinderen. 

Binnenkort volgt weer een derde eigenschap! 
 

  ~ KALENDER VAN DE MAAND FEBRUARI 2020 ~ Deze kalender wordt ook 
opgenomen in Gimme, zodat u steeds op de hoogte wordt gebracht van de 
aankomende activiteiten.   

 

 FEBRUARI 2020 voor 
1 zaterdag   
2 zondag   
3 maandag   
4 dinsdag   

5 woensdag 
Scholenbeurs in Kalmthout (Sporthal Gitok, 
Vogelenzangstraat 10) / 17u00 – 20u00 

OUDERS EN KINDEREN VAN 
HET 5E EN 6E LEERJAAR 

6 donderdag   

7 vrijdag 
Wieltjesdag 4e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 1B) 

4A+4B 
1B + ALLE KINDEREN 

8 zaterdag   
9 zondag   

10 maandag Boekenbeurs Pardoes IEDEREEN WELKOM (15U15 – 17U30) 

11 dinsdag 
Uitstap “e-lab Gitok” 
Medisch onderzoek (deel 1) 

6B 
1A+1B 

12 woensdag 
Pedagogische studiedag  

VZW Best ~ Leren leren 
OUDERS EN KINDEREN VAN 
HET 5E EN 6E LEERJAAR 

13 donderdag 
Zwemmen 
Bezoek STEM-mobiel 

1A+1B+4A+4B 
6A+6B 

14 vrijdag 
Uitstap “e-lab Gitok” 
Wieltjesdag 3e leerjaar 

6A 
3A+3B 

15 zaterdag   
16 zondag   
17 maandag Oudercontacten 1e leerjaar 1A+1B 

18 dinsdag 
Oudercontacten 1e leerjaar 
Medisch onderzoek (deel 2) 
Reanimatietraining 6e leerjaar 

1A+1B 
1A+1B 
6A+6B 

19 woensdag Bezoek middelbare school College 6A+6B 
20 donderdag Uitstap “Klina” 5A+5B 

21 vrijdag 

Soep voor de hele school (gemaakt door 3A) 
Wieltjesdag 2e leerjaar 
Frietjes voor alle kinderen (als beloning) 
Carnaval 

3A + ALLE KINDEREN 
2A+2B 
ALLE KINDEREN 
 

22-29  Krokusvakantie  
Maandag 2 maart worden de lessen hervat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZIEKAVOND 2020 – après ski party 


