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COLLEGEWEETJES BEGIN SCHOOLJAAR 2020-2021 
~ WELKOM! ~ Oh, wat hebben wij zin in het nieuwe schooljaar! De vorige editie 
werd zo raar onderbroken en op ongewone wijze gestopt dat wij nu precies nóg 
meer goesting hebben om volgende week te starten!  
Via Gimme zullen we de nodige communicatie verspreiden. We gaan alles weer 
juist aanpakken! Daar mag u op rekenen. 

 Dit zal een elleboogje worden nu… 
 

 ~ NIEUWS ~  
 We starten dit schooljaar voor het eerst in voor ons opgelegde kleurcodes. Wij zullen 
ons moeten gedragen naar de maatregelen die ze ons opleggen. We proberen alles zo 
goed mogelijk met jullie te communiceren.  

Zoals jullie vast gehoord hebben, starten we in code geel.  
 

 Met deze eerste “collegeweetjes” willen we vooral rust brengen voor de start van het 
schooljaar. De specifieke afspraken (fruitdagen, trakteren bij verjaardagen,…) volgen begin 
september.  
 

~ ENKELE AFSPRAKEN ONDER DE LOEP ~  
Graag geven we hier al enkele afspraken mee. We hopen hiermee rust te 
brengen, zowel bij ouders die onze werking al kennen als bij de nieuwkomers. 

 

 Voor-en nabewaking: De voorbewaking start om 7u00 en eindigt om 8u20. 
- Kinderen wassen eerst hun handen als ze op school aan komen.  
- Vervolgens wandelen ze naar ons vriendschapshuis. (de chalet met de groene deur) 
 

 Aankomst op school vanaf 08u20 
Je komt met de auto: 

- Jullie parkeren op de basketvelden.  
- Je kind wandelt vervolgens alleen naar school. Wil je toch je kind begeleiden, dan kan 

dat tot aan de poort. (Mondmaskers voor volwassenen volgens de geldende regels.) 
- Je kind wast eerst de handen (wasstraat) en wandelt naar de klas.  

Je komt met de fiets: 
- Er verandert niets: kinderen wandelen vanaf de sporthal naast hun fiets alleen tot aan 

het fietsenrek. Er staat een leerkracht om je kind eventueel te helpen bij het fietsenrek. 
- Je kind wast dan de handen en gaat naar de klas. 

 

Ouders mogen volgens de maatregelen niet op onze speelplaats of school. 
 
Belangrijk: Om 8u45 stipt start de les. Zorg er dus voor dat je kind ten laatste 8u40 op de 
speelplaats is. Dan kan hij/zij nog rustig de handen wassen en naar de klas wandelen. Het zorgt 
voor rust bij uw kind wanneer het tijdig in de klas is! 
 
 De schooluren: We werken (terug) volgens onze vertrouwde schooluren (van 08u45 

tot 15u50, behalve op woensdag en vrijdag). De exacte uren vindt u op onze website. 
https://www.lagercollegeessen.be/onze-school/afspraken 
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 Kinderen ophalen na school: Na school wachten de ouders achter de haag aan de 
basketvelden (zoals in juni vorig schooljaar). Hier gelden uiteraard de maatregelen: veel 
volk = mondmaskerplicht hé. 
- De verschillende klassen zullen verspreid op het grasveld staan (ook bij regenweer).  

Vertrekkend van het paadje start 1A, daarna 1B, 2A, 2B en zo verder tot 6B. Zo weet u 
ongeveer waar uw kind(eren) zullen staan. 

- De kinderen komen naar de ouders van zodra ze gespot zijn. 
 

 Veiligheid in ons schoolgebouw/klaslokaal 
De veiligheid en risicoanalyse is voorgelegd aan een externe preventieadviseur en aan 
de arbeidsgeneesheer. De plannen zijn volledig goedgekeurd. Enkele belangrijke pijlers: 
- In ons schoolgebouw is er éénrichtingsverkeer. 
- Leerkrachten gebruiken een mondmasker als individuele hulp nodig is of de afstand 

niet bewaard kan worden. 
 

 Veiligheid op de speelplaats 
In code geel mag iedereen samen spelen. We zullen onze speelplaats nóg uitbreiden, 
want er zal ook een afgebakend terrein (zandberg en speeltuigen) buiten de school 
gebruikt worden tijdens de kleine speeltijden. Handen wassen doen we uiteraard nadien. 
Twee voormiddagen in de week spelen we gezellig met onze klasbubbel. Die zaligheid 
hebben we ontdekt in de coronaperiode van vorig jaar. 
- In de namiddag is er ook (opnieuw) een speeltijd. Voorzie dus een extra tussendoortje! 

 

~ LEERKRACHTEN ~ Met dit team vangen wij het schooljaar aan. Iedereen staat te 
popelen om de kinderen (opnieuw) te ontmoeten.  

directie meester Geert Vandekeybus 
secretariaat juf Monique Reynaerts 

beleidsondersteuning meester Tim Van Tichelen 
zorgbegeleider juf Liesbeth Denissen 

1A juf Ann Ameloot 
1B juf Dorien De Crom & juf Nele Wauters 
2A juf Kristel Quick 
2B juf Anne Michielsen 
3A juf Ann Van Looveren 
3B juf Nadja Van Tichelen 
4A juf Els Van den Bulck 
4B juf Jet Van Leeuwen & juf Griet Verhoeven 
5A juf Elke Groven & juf Sofie Delvaen 
5B juf Imke Vanden Bergh 
6A meester Darco Driessens & juf Lotte Raats 
6B juf Eline Cox 

turnen & sport meester Ben Vingerhoets & meester Darco Driessens 
voor, middag –en nabewaking juf Linda Van Brecht & juf Els Konings 

poetsteam juf Karina Mathysen & juf Sandra Dries 
klusjes meester Guy Jaspers 

ICT juf Lieve D’Helft 
 


