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COLLEGEWEETJES JANUARI 2021 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Een raar jaar, dat is het minste dat we 
kunnen zeggen over 2020. Woorden als ‘quarantaine’ en ‘lockdown’ stonden 

vooraf niet in onze woordenschatlijsten, maar zijn ondertussen helaas wel ingeburgerd. Wie 
had dat een jaar geleden kunnen denken? We hopen en duimen vooral dat 2021 weer normaler 
kan verlopen. Dat we weer een uitstap kunnen plannen. Dat we weer over een schoolfeest of 
quiz kunnen nadenken. Dat we weer klassen kunnen doen samenwerken. Via deze weg wensen 
we jullie alvast een warm eindejaar toe en een gezonde start van het nieuwe jaar!  
 

 ~ EEN KLAS MINDER OP SCHOOL ~ In deze laatste week voor de kerstvakantie 
moesten we het op school stellen met een klas minder. Jammer genoeg besliste 
het CLB dat de kinderen van 1B niet meer naar school mochten komen deze week, 

als gevolg van een positieve test bij een leerkracht en leerling in de klas. De juffen hebben deze 
week digitaal contact met de leerlingen, waarbij ze allerlei spelletjes en oefeningetjes doen! 
Vanwege de clusteruitbraak in 1B is het toch aangeraden voor alle ouders om waakzaam te 
zijn voor mogelijke symptomen bij uw kind(eren), zeker in de eerste week van de vakantie. 
 

~ VERKEERSVEILIGHEID ROND ONZE SCHOOL ~ Onze school ligt ver van het 
verkeerscentrum. Toch moeten we waakzaam blijven dat het in de ruime omgeving 
van onze lagere school veilig blijft. De omgeving willen we zoveel mogelijk autovrij 
maken. Samen met onze middelbare collega’s investeren we binnenkort in een extra 

bareel die de weg zal afsluiten naar beide scholen. Alle auto’s moeten écht op de parking 
(basketvelden), ook nu al! Slecht een enkele auto (eigenlijk eerder een bestelwagen of camionette) kan 
niet onder de 2m20. Deze moeten parkeren op de parking aan de kerk en níet voor het 
middelbaar. 
 

~ DE WARMSTE WEEK ~ Onze jaarlijkse gewoonte van 
tijdens het ‘kerst-college-café’ een deel van de 
opbrengst te schenken aan een goed doel, kan dit jaar 
jammer genoeg niet doorgaan. Toch willen we weer 

aandacht geven aan een goed doel. Wandelen is dé activiteit bij 
uitstek geworden in deze bizarre tijden. Je kan een 
wandelzoektocht doen in de omgeving van Essen-Hoek ten 
voordele van ‘To Walk Again’. We delen dan ook graag de flyer 
van dit initiatief om toch ons steentje bij te dragen aan de 
warmste week.  

 
~ PREVENTIEF WERKMATERIAAL ~ De 
scholen gaan dicht in Duitsland en Nederland. 
In Vlaanderen wil men terug opstarten, al 

staat er een evaluatie op de planning begin januari. Toch geven 
we deze week al enkele werkboeken mee. Het is absoluut niet de bedoeling om te werken in de 
kerstvakantie of om paniek te zaaien! We benadrukken dat het meegeven van een beetje 
materiaal écht preventief is – ‘in geval van’ verlenging van de kerstvakantie. We hopen uiteraard 
iedereen terug te kunnen verwelkomen op maandag 4 januari!!  
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~ OMDENKEN ~ Soms zijn kinderen zo heerlijk eerlijk en oprecht. Ze kijken regelmatig 
met een andere, positieve bril naar de wereld. We delen enkele leuke voorbeelden. 

 We belanden weer eens in de lange rij voor de spoorweg. 

Dochter van 5: “Fijn hé mam, dat de bareel toe is. Kunnen we gezellig wat langer samen kletsen.”  

 Jongetje van 5: “Als je huilt en tegelijkertijd lacht, krijg je dan een regenboog op je gezicht?” 

 Meisje van 7: “Wat knap dat een koekoek zijn eigen naam kan zeggen.” 

 Het wordt net rood wanneer wij aan de verkeerslichten komen. 

Jongen van 8: “Yes, wij staan eerst in de rij!” 

 
~ TROOPER ~ Uiteraard staan we volledig achter het steunen van de lokale 
handelaars! Soms bestel je echter toch online. Een online-aankoop kan onze school 
gratis centjes opleveren, zonder dat het u meer zal kosten!  
Passeer langs de -pagina van onze school vóór je iets gaat bestellen. Achter de 

schermen wordt dan een klein bedrag aan onze school geschonken. Deze kleine bedragen (soms 
zelfs maar € 0,24) kunnen echt verschil maken voor ons. Wij zijn u ontzettend dankbaar!  
Wenst u meer uitleg, mag u gerust mailen naar meester Tim: tvantichelen@lagercollegeessen.be.  
 
 
 

 

 

  

Passeer via onze  Trooperpagina: https://www.trooper.be/lagercollegeessen  

Eén van de dagen verschijnt weer een filmpje op facebook met nog meer beelden 
van de voorbije 5 weken::  https://www.facebook.com/lagercollegeessen 

mailto:tvantichelen@lagercollegeessen.be
https://www.trooper.be/lagercollegeessen
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~ KALENDER JANUARI ~ Via Gimme volgt u de belangrijkste dingen. Toch delen we 
hier een maandoverzicht, ook al is het (nog steeds) redelijk beperkt, zo zonder 
uitstappen e.d. 

 

 JANUARI 2021 voor 
1 vrij Gelukkig nieuwjaar! Of beter: gelukkig, een nieuw jaar! IEDEREEN!!! 
2 zat   
3 zon   
4 maa We zien jullie hopelijk allemaal graag terug op school! ALLE KLASSEN 
5 din   
6 woe   
7 don   
8 vrij Wieltjesdag 1e leerjaar 1A+1B 
9 zat   

10 zon   
11 maa   
12 din Medisch onderzoek 1A 
13 woe Geen school: pedagogische studiedag  
14 don   

15 vrij 
Soep voor de hele school (gemaakt door 4B) 
Wieltjesdag 2e leerjaar 
Groeiportfolio + evaluatiemateriaal mee naar huis 

4B + ALLE LEERLINGEN 
2A+2B 
ALLE KLASSEN 

16 zat   
17 zon   
18 maa Medisch onderzoek 1B 
19 din   
20 woe   
21 don Zwemmen 1A+1B+4A+4B 
22 vrij Wieltjesdag 3e leerjaar 3A+3B 
23 zat   
24 zon   
25 maa   
26 din   
27 woe Geen school: lokale vrije dag  
28 don   

29 vrij 
Wieltjesdag 4e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 2A) 

4A+4B 
2A + ALLE LEERLINGEN 

30 zat   
31 zon   

   
Als school kan je twee lokale vrije dagen zelf kiezen. Onze kinderen maakten vorig schooljaar 
(via de jeugdraad) de keuze om één dag op te splitsen in twee woensdagen! 
Woensdag 27 januari is er eentje van. 

Gimme zal u de juiste informatie bezorgen, 
want vermoedelijk zal het zwemmen NIET doorgaan. 


