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COLLEGEWEETJES JANUARI 2020 

~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Graag nodigen we jullie uit op onze 
muziekavond op 31 januari. We zetten alle kinderen dan eens letterlijk in de 
spotlights, wanneer ze voor een mooie show zorgen. Kom je kind(eren) zien 

stralen en genieten! Welkom! Wel, kom! We gaan dit jaar iets nieuw proberen: een afterparty 
voor wie wil. Verschillende ouders lieten al weten dat de kinderen ‘op logement’ gaan bij 
grootouders of familie, zodat ze zelf nog eens uit de bol kunnen gaan in onze sporthal. Wij 
hebben alvast zin om met de ouders te feesten! Tot dan! Met de beste wensen voor 2020! 

 
 

 ~ KEMPENGOUD ~  
Donderdag 9 januari start Kempengoud met het verdelen van groente –en fruitpakketten op 
de speelplaats van onze school. We willen nog even aangeven dat dit écht heel gemakkelijk 

en handig werkt: je bestelt in het weekend met een simpel whatsappberichtje en je betaalt één keer per 
maand. Op donderdagavond wordt dit dan geleverd en je neemt dit pakket mee naar huis. Vergeet je 
kinderen niet hé  

 ~OUDERRAAD ~ Ons kerstcafé was een groot succes, met dank aan onze ouderraad voor de 
gehele organisatie. Traditiegetrouw koppelen we een goed doel aan ons kerstcafé, een 
beetje in het kader van de warmste week. We kunnen trots zeggen dat we € 355 kunnen 
schenken aan Oona Foundation.  



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

 JANUARI 2020 voor 
1 woensdag De beste wensen voor 2020!  

2-5 Kerstvakantie  
6 maandag   
7 dinsdag   
8 woensdag Trefbaltornooi in sporthal Hemelrijk INGESCHREVEN LEERLINGEN 
9 donderdag   

10 vrijdag 
Wieltjesdag 2e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 4B) 

2A+2B 
4B + ALLE KINDEREN 

11 zaterdag   
12 zondag   
13 maandag   
14 dinsdag   
15 woensdag   
16 donderdag Zwemmen 1A+1B+4A+4B 
17 vrijdag Wieltjesdag 1e leerjaar 1A+1B 
18 zaterdag   
19 zondag   
20 maandag   
21 dinsdag   
22 woensdag   
23 donderdag   

24 vrijdag 
Wieltjesdag 6e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 1A) 

6A+6B 
1A + ALLE KINDEREN 

25 zaterdag   
26 zondag   
27 maandag Lokale vrije dag  
28 dinsdag   
29 woensdag   
30 donderdag Zwemmen 1A+1B+4A+4B 

31 vrijdag 
Wieltjesdag 5e leerjaar 5A+5B 
MUZIEKAVOND “Après Ski Party” (deuren 18u15) IEDEREEN WELKOM ! 

 

 

 

~ OMDENKEN ~ Zoals beloofd delen we via deze collegeweetjes regelmatig een quote 
om bij stil te staan. Denk hier maar eens over na: Soms zijn dingen niet leuk om nú te 
doen, maar wel leuk om straks gedaan te hebben.  

We geven ook nog een ‘omdenkopdracht’ mee. Maak volgende zin af: “Dankzij dit probleem…”  
 

~ HAPPY KIDS ~ Ook in 2020 laten de dieren van Zeven Eiken van zich horen. We leerden 
van hen al dat proactief zijn je een hele stap vooruit helpt in het dagelijkse leven. Een tweede 

eigenschap zal deze maand ook volgen. We dagen de kinderen uit om een hele week lang eenzelfde 
opdracht planmatig uit te voeren. We zijn benieuwd naar de ervaringen van onze kinderen. 

Hebben jullie al een oppas geregeld, 

zodat je op de afterparty kunt blijven? 


