
 

COLLEGEWEETJES JUNI 2022 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Zijn we nu echt in de allerlaatste maand 
van ‘t schooljaar aanbeland? Ongelooflijk. Ook in die laatste maanden zetten we 

nog volop in op heel veel leerdoelen. Niet alleen de zogenaamde ‘cultuurgebonden doelen’ 
(Nederlands, wiskunde, Frans, WO,…) komen aan bod, ook de persoonsgebonden doelen worden 
hard getraind. Tijdens de lessen zetten we hier uiteraard op in en denk ook maar aan de 
meerdaagse uitstappen waar o.a. ondernemingszin, zelfregulerend vermogen en sociale 
vaardigheden automatisch geoefend worden. We kijken 
al uit naar al die fijne activiteiten. Noteer ook alvast 
VRIJDAG 17 JUNI. Dan organiseren we weer onze gezellige 
picknick. Meer info sturen we u binnenkort in een apart 
bericht! We kijken er weer naar uit jullie te ontmoeten! 
Tot dan! 
 
 

~ ESSEN LEEST! COLLEGE LEEST! ~ Nog steeds 
gaan alle kinderen regelmatig naar onze 
schoolbib op zolder. Het is fijn om te zien dat 

het echt leeft bij de kinderen. Ze hebben een ruim aanbod 
van leesboeken in alle (AVI-)niveaus en weetjesboeken. 
De kinderen leren op een juiste manier een boek te 
kiezen, aan de hand van de VIJFVINGERTEST. Die test kan je 
ook thuis of in de bib in Essen zelf toepassen. Zeker 
proberen! 
 

 

~ SPORTDAG ~ Meester Ben en meester Darco hebben ervoor gekozen om de 
sportdag dit schooljaar PER GRAAD te organiseren. De vijfde -en zesdeklassers hebben 
hun sportieve vrijdag al gehad. Vrijdag 3 juni is het aan het 1e en 2e leerjaar. Eind juni 

gaan de derde -en vierdeklassers nog een extra sportieve dinsdag tegemoet! 
 
 

~  ~ De kalender met pedagogische studiedagen en lokale vrije dagen 
voor schooljaar 2022-2023 staat reeds op onze website bij de collegeweetjes. 
(www.lagercollegeessen.be/collegeweetjes). Zo kan u uw persoonlijke agenda al 
aanvullen. Plan je één van die dagen een uitstapje of reisje, denk dan zeker aan onze 

Trooperpagina. Één klikje extra kan wonderen doen. Ga naar www.trooper.be/lagercollegeessen. 
Klik daar op de webshop waar je iets wil bestellen en klaar! Achter de schermen krijgen wij 
(anoniem) een klein procentje van uw aankoopbedrag. Al die kleine bedragen zorgen voor een 
mooi extraatje! Een kleine greep uit het aanbod: 

REIZEN:    TUI.BE    

UITSTAPJES:        
 
 
 

http://www.lagercollegeessen.be/collegeweetjes
http://www.trooper.be/lagercollegeessen


 

~ OMDENKEN ~ Omdenken is een mooie manier om te kijken naar het leven. Hoe 
kan ik een tegenslag toch positief omdenken? Hoe relativeer ik het leven? 

 Maak ik fouten? Welnee, ik doe ervaring op. 
 Wijsheid bestaat uit weten wanneer je de perfectie moet vermijden. 
 Een probleem is niets anders dan een gefrustreerde ambitie. 

 
 

~ SCHOOLMOESTUIN ~  Onze kinderen hebben de afgelopen weken de moestuin 
onder handen genomen. Winterkoren en onkruid werden verwijderd, de bedden 
werden helemaal proper gezet en klaargemaakt voor de nieuwe plantjes en zaadjes. 

De wortelen, pastinaak, bloemkool, broccoli, koolrabi, radijsjes, kervel, erwten, sla, courgetten 
en pompoenen kunnen beginnen groeien! We kozen ervoor om vooral echte soepgroenten te 
gaan kweken, waarmee we volgend schooljaar lekkere soep kunnen maken! 
Wandel tijdens ons tuinfeest zeker eens langs de moestuin om dit prachtig stukje natuur te 
bewonderen. Onze kinderen (en wijzelf stiekem ook) zijn er trots op. 

 

 
 
  



 

 

~ KALENDER JUNI ~ Deze kalender wordt ook grotendeels opgenomen in Gimme. 
Open steeds de berichten in Gimme om alles te lezen! 
 

 JUNI 2022 voor 
1 woe   
2 don IJsjesverkoop t.v.v. de eindejaarsreis ALLE KLASSEN 

3 vrij 
Sportdag 1e en 2e leerjaar 
Wieltjesdag 3e leerjaar 

1A+1B+2A+2B 
3A+3B 

4-5 zat-zon   
6 maa pinkstermaandag  
7 din  

ZEEKLASSEN 

4e en 5e leerjaar 

 
8 woe   
9 don Zwemmen 3e en 6e leerjaar 3A+3B+6A+6B+6C 

10 vrij 
Wieltjesdag 1e leerjaar 
Slotshow ‘Ik word artiest’ 
Klasfoto 1+2+3+6 

1A+1B 
2A+2B 
1+2+3+6E LEERJAAR 

11-12 zat-zon   

13 maa 
Medisch onderzoek 
Klasfoto 4+5 

1A+1B 
4A+4B+5A+5B 

14 din Uitstap Beekse Bergen 1A+1B 
15 woe   
16 don   

17 vrij 
PICKNICK/TUINFEEST vanaf 11u30 
Groeiverslag 3 + evaluatiemateriaal 6e leerjaar 

IEDEREEN WELKOM! 
6A+6B+6C 

18-19 zat-zon   
20 maa Uitstap NXT GEAR 

EINDEJAARSREIS 

6e leerjaar 

1A+1B 
21 din Sportdag 3e en 4e leerjaar 3A+3B+4A+4B 
22 woe   
23 don  LOGEREN  

OP SCHOOL 

2e leerjaar 

 

24 vrij Groeiverslag 3 
Wieltjesdag 5e leerjaar 

ALLE KLASSEN 
5A+5B 

25-26 zat-zon   
27 maa  

TWEEDAAGSE  
3e leerjaar 

 

28 din 
Uitstap boerderij 
Eindejaarsreceptie 6e lj. (19u30) 

1A+1B 
6A+6B+6C+OUDERS 

29 woe Kindereindfeest ALLE KLASSEN 

30 don 
Laatste schooldag (tot 12u00) ~ halve dag! 
FIJNE VAKANTIE! 

 

 
 We herstarten met onze jaarlijkse traditie van de zalige picknick. Het groeide zelfs al uit tot een tuinfeest. 

Ouders, grootouders, vrienden, familie… iedereen is welkom! 

 We maken een heerlijk buffet met hapjes die u zélf meebrengt en deelt met iedereen (fruitsalade, 
pastasalade, een cake, worstenbroodjes, aardbeien,…). Voorzie je pot of schaal zeker van een naam (van je kind). 
Zo kunnen we het terugbezorgen. Meer info volgt nog! 

Breng je dekentje of stoeltje mee en zoek een plaats op het grasveld achter het middelbaar. We voorzien 
een toog zodat u heel de middag kunt blijven genieten. 
 


