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COLLEGEWEETJES NOVEMBER 2020 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Code oranje voor de scholen is een feit. 
Gelukkig betekent dit voor onze lagere school geen al te groot verschil. Onze 

uitstappen vallen weg, maar verder kunnen we de gewone werking laten doorgaan, mét alle 
ondersteuners want dit zijn essentiële derden en zij mogen blijven komen. Meer info over de 
verlenging van de herfstvakantie leest u verder in deze collegeweetjes. 
De eerste en tegelijkertijd langste periode hebben we nu achter de rug. Op Facebook kan je een 
filmpje vinden van september en oktober. Die beelden zeggen meer dan 1000 woorden. Het is 
gewoon genieten om jullie kinderen aan het werk te zien tijdens coöperatief werk, tijdens een 
sporensysteem, tijdens hoekenwerk, tijdens een klassikale les, met vrienden op de speelplaats, 
tijdens het lezen,… 
Mag ik van mijnentwege toch ook een warme oproep doen om zoveel mogelijk bloemen –en 
vogelzaad te verkopen? Nieuw is dat we Trooper(*) hebben we opgestart voor onze school. De 
coronacrisis treft ook onze lagere school en we hebben alle middelen nodig om jullie kinderen 
fantastische jaren te bezorgen! Met een welgemeende dankuwel!  (*)Meer info verder in deze brief. 
 

 ~ VERLENGING HERFSTVAKANTIE ~  
Het meest opvallende bericht bereikte ons zondagavond toen we vernamen dat er 
twee dagen extra herfstvakantie worden toegevoegd aan de gebruikelijke week. 

Dit wordt ons opgelegd en dient om even de leerlingenstroom in te perken. Er wordt mede om 
die reden geen noodopvang voorzien. We starten donderdag 12 november weer op! 
 

 ~ NIEUWS ~  
  Onze oproep voor een update van de wasstraat werd duidelijk gehoord. Er kwamen 
verschillende reacties met goede voorstellen. Onze eerste nieuwe wastafel hebt u 

ongetwijfeld al zien verschijnen op sociale media. Binnenkort gaan we aan de slag met nog 
verkregen materiaal om nóg een wastafel te maken. Onze dank is bijzonder groot! 
 

 Geen dikke truiendag, maar dikke truienmaanden… Verluchting in de klassen is een belangrijk 
item in de coronatijd. Nu het kouder is/wordt, is het zeker interessant om uw kind voldoende 
warme kledij aan te geven. De ramen en deuren moeten immers regelmatig en zoveel mogelijk 
open blijven.  
 

 Zoals aangekondigd in de vorige collegeweetjes, gaat de ‘helm op, fluo top-actie’ van start 
na de herfstvakantie. Er kunnen weer stickertjes verdiend worden door het dragen van een fluo 
en/of helm. Wij zien u graag, ook in ’t donker! De huidige levenssituatie heeft ervoor gezorgd dat de beloningen 
van de vorige actie (juist ja, het stickerkaartje van vorig schooljaar) verlengd worden. Het Serpentarium is gesloten, maar Zoo 
Antwerpen en Planckendael kan nog gratis bezocht worden tot 31/12/2020 met de stickerkaart van schooljaar 2019-2020. 
 

 De basketvelden worden niet altijd even efficiënt gebruikt. Veel auto’s parkeren op het 
achterste grasveld omdat de parking vol lijkt te staan. Mogen we een warme oproep doen om 
echt de parking op te rijden en op de basketterreinen te parkeren? Je kan daar in drie rijen staan 
hé, zodat dit optimaal benut wordt… Bedankt.   
 

~ JEUGDRAAD ~ Ruben (6B) en Pauline (6A) nemen samen het voorzitterschap van 
de jeugdraad op zich. Samen met 10 andere afgevaardigden (van elke klas 1 leerling) 
zullen ze vergaderen over allerlei items die hen aanbelangen. Ook komen ze zélf met 

nieuwe ideeën (zoals in het verleden de wieltjesdagen, de vriendschapsboom, op vrijdag muziek 
op de speelplaats,…). 

Volg ons ook op facebook:  https://www.facebook.com/lagercollegeessen 
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~ SCHOENDOZENACTIE ~ Op de kalender ziet u bij 16 november de schoendozenactie 
van Broeder Willy staan. Voor nieuwe ouders leggen we dit al kort uit. Binnenkort 
ontvangt u hierover nog uitleg via Gimme. We vragen dat elk kind een schoendoos 
meebrengt met daarin een beetje speelgoed en verpakt snoepgoed (inpakken doen we 

in de klas, we proberen ‘evenwaardige’ dozen te maken). Deze dozen worden opgestuurd naar 
kinderen die anders geen kerstcadeaus krijgen. Bedoeling is om met uw kind te bespreken waar 
hij/zij niet meer mee speelt en wat ze dan willen afstaan voor de armere kinderen. 
 

~ VERKOOP ~ “Yes! We mogen weer iets gaan verkopen!” Dat was de reactie van veel 
kinderen. En ja hoor, we zijn weer gestart met ons nu al bekende bloemenzaad en 
vogelzaad. We vertellen u nogmaals het belang van deze opbrengsten, omdat er 
zoveel andere activiteiten (college café, schoolfeest, buitenspeeldag,…) wegvallen dit 
jaar. Zie je van deur tot deur even niet zitten? Gebruik dan je sociale media om veel te 
verkopen. Nu al ongelooflijk bedankt voor jullie inzet en enthousiasme voor deze actie!  

 
~ SCHOOLREKENING ~ Als school willen we de administratieve last vereenvoudigen 
én het tegelijkertijd voor u interessant maken. Daarom zal u op de eerstvolgende 
schoolrekening twee nieuwe dingen vinden: 
 

1) ‘sport’: dit is het vast bedrag voor het zwemmen en sporten voor een heel jaar, uitgezonderd 
de extra activiteiten (zoals bvb. een SVS-activiteit,…) 

2) ‘middagbewaking’: dit is een soort abonnement per trimester. Bij bvb. 59 middagbeurten 
betaalt u er slechts 55, zodat dit abonnement ook voor u interessant is. 

 
~ GIMME ~ Ons communicatieplatform wordt goed gevolgd. Dat is fijn voor ons! 
Toch blijven we u stimuleren om écht telkens de berichten te openen (doorklikken in 
je mail naar het bericht). Zo bent u op de hoogte én weten wij dat de berichten u 

zeker bereiken. Graag geven we jullie nog enkele tips mee om er nog efficiënter mee om te 
gaan. Meldingen kunt u immers zélf aanpassen. Via   instellingen kan u bij ‘berichten’ 
én bij ‘dag –en weekplanning’ het nodige wijzigen. Wanneer wilt u meldingen krijgen via mail, 
wilt u een dagplanning krijgen of enkel een weekplanning,… Wel handig! 
 

~ TROOPER ~ Via  kan jij kosteloos onze school steunen. Bij een online aankoop 
(op héél veel websites) geeft  een klein bedragje aan ons en dit zónder dat jullie 
hiervoor moeten bijbetalen. U mag hierover sowieso nog meer info en reclame 
verwachten van ons!   
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~ KALENDER NOVEMBER ~ Geen uitstappen meer jammer genoeg en toch willen 
we het overzicht van november meegeven. De belangrijkste zaken worden 
opgenomen in Gimme, zodat u steeds op de hoogte wordt gebracht van de 

aankomende activiteiten die betrekking hebben op de klas(sen) van uw kind(eren).  
 

 NOVEMBER 2020 voor 
1 zon   
2 maa   
3 din   
4 woe   
5 don   
6 vrij   
7 zat   
8 zon   
9 maa Algemene verlenging herfstvakantie (#corona)  

10 din Algemene verlenging herfstvakantie (#corona)  
11 woe Wapenstilstand  
12 don We starten terug!  

13 vrij 
Wieltjesdag 3e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 5A) 

3A+3B 
5A + ALLE LEERLINGEN 

14 zat   
15 zon   
16 maa Schoendozenactie broeder Willy ALLE KLASSEN 
17 din   
18 woe   
19 don   

20 vrij 
Wieltjesdag 4e leerjaar 
Groeiportfolio, evaluatiemateriaal + groeiverslag 1 

4A+4B 
ALLE KLASSEN 

21 zat   
22 zon   
23 maa Oudercontactenweek 2e – 6e leerjaar  
24 din    
25 woe   
26 don   

27 vrij 
Wieltjesdag 2e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 5B) 

2A+2B 
5B + ALLE LEERLINGEN 

28 zat   
29 zon   
30 maa   

  

Meer uitleg over de schoendozenactie staat apart op Gimme! 
 

Meer info volgt na de vakantie! 
 


