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COLLEGEWEETJES START SCHOOLJAAR ‘22-‘23 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT & MEESTER TIM ~ Hallo! Hier zijn we weer. 
We staan aan de start van een nieuw schooljaar. Het gonst al van de activiteiten 
op school. Juffen en meesters knippen kaartjes, zetten de banken klaar, dragen 

allerlei boeken en schriften tot hun klas, plakken stickers op materiaal en staan vooral te 
popelen om die nieuwe lading kinderen te ontmoeten!  
Wat hebben we veel zin om weer aan de slag te gaan met jullie kind(eren). Het is en blijft een 
voorrecht om jullie oogappel(s) te helpen groeien en kansen te geven om verder te ontwikkelen. 
Op maandag 29 augustus zijn jullie welkom tussen 16u00 en 17u00 om de klas al eens te 
inspecteren en de juf(fen) al eens te ontmoeten. Daarna kunnen jullie nog enkele dagen 
ontspannen en dan zien we jullie graag verschijnen op donderdag 1 september om er weer 
tegenaan te gaan! Tot snel! 
 
 

OPSTART VAN SMARTSCHOOL (GIMME VERDWIJNT!) 
Alle ouders zullen een uitnodiging ontvangen van Smartschool. De eerste keer dat u 
inlogt, zal u uw wachtwoord moeten wijzigen. De communicatie vanuit de school (en 

van u naar de leerkracht) gaat vanaf nu uitsluitend via Smartschool. Het is 
dus érg belangrijk dat u dit snel in orde maakt. Bovendien worden daar de 
klaslijsten getoond vanaf 25 augustus. 
 
 

KLASLIJSTEN 
De klaslijsten zijn terug te vinden OP SMARTSCHOOL vanaf 25 augustus. (zie hierboven: maak dus 
zeker uw smartschoolaccount in orde!) 
 

 

KALENDER 
Op onze website (https://lagercollegeessen.be/onze-school/kalender) staat een 
overzicht met vakantie –en verlofdagen voor dit schooljaar. 

 
 

KIJKMOMENTJE IN DE KLAS 
Een keertje komen kijken in de nieuwe klas is natuurlijk heel tof. Zo kan je de nieuwe 

juf(fen) of meester(s) al eens ontmoeten en ontdekken of er nieuwe klasgenoten in je klas 
komen. MAANDAG 29 AUGUSTUS (16u00-17u00) zetten we de deuren voor u open!  
Tijdens dit uur kan ook nieuwe turnkledij gepast worden. (betalen gebeurt via de schoolrekening) 
 
 

FACEBOOK & INSTAGRAM 
Onze facebookpagina blijft ook fijn om te volgen; denk maar aan foto’s of filmpjes en 
sporadisch eens wat weetjes. https://www.facebook.com/lagercollegeessen  

We hebben ook een instagramaccount. Volgen maar… 
https://www.instagram.com/lagercollegeessen/  

 
 
  

NIEUW! 

https://lagercollegeessen.be/onze-school/kalender
https://www.facebook.com/lagercollegeessen
https://www.instagram.com/lagercollegeessen/
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BENODIGDHEDEN 
De benodigdheden voor dit schooljaar hebben we hieronder gebundeld. Kijk goed bij het 
juiste leerjaar en probeer dit zo snel mogelijk in orde te maken. 

VOOR ALLE LEERJAREN 
in je pennenzak in je boekentas 
 potlood en gom    schaar 
 blauwe en groene pen   lat van 30cm 
 puntenslijper met opvangbakje  markeerstift 
 lijmstift (geen natte, lopende lijm)  kleurpotloden  
               en viltstiften 
(Indien uw kind dit materiaal niet heeft, zal de school dit aanbieden.) 

 een stevige kaft (met elastiek) voor briefwisseling, 
agenda, taken,… 
 een fruit-of koekendoosje 
 een brooddoos en drinkbus (water) 

in je turnzak in je zwemtas 
 Turnkledij van de school (groene T-shirt en groen broekje) 
 Aangepaste turnschoenen: een echte ‘binnenschoen’ 
(turnpantoffels of apart paar sportschoenen voor op onze 
sportvloer) ~ zorg ervoor dat de kinderen hun schoenen zélf 
kunnen aandoen/vastdoen. (voorzie shirt, broekje én 
schoenen van naam!) 
 Lange haren moeten vast tijdens de turnles. Stop een 
extra elastiekje in je turnzak. 

 Grote + kleine handdoek, je badpak/zwemshort 
(short mag niet over de knieën komen!) 
 We zwemmen vanaf nu op maandag in De Stok, 
Roosendaal. (de planning hiervan komt via 
smartschool/in de collegeweetjes) 
 Lange haren moeten vast. 
 

 
SPECIFIEK VOOR HET… 
1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 
 twee doosjes voor letter –en 
rekenkaartjes (kaartjes zijn 5-6cm groot) 

 een kussentje voor de zithoek 
 pantoffels met een stevige zool (*) 
 twee kleine doosjes (voor rekenkaartjes) 

 geodriehoek () 
 pantoffels met een stevige zool (*) 
 doosje voor tafelkaartjes indien je 
er geen meer hebt 

4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 
 geodriehoek () 
 pantoffels met een stevige zool (*) 
 

 geodriehoek () 
 zakrekenmachine () 
 pantoffels met een stevige zool (*) 
 kaftpapier (voor boek van Frans) 

 geodriehoek () 
 zakrekenmachine () 
 kaftpapier (voor boek van Frans) 

(*) We geven de voorkeur aan pantoffels met een stevige zool. We moeten er ook mee op de trappen stappen en 
als het regent bij een brand(oefening) moeten we er ook mee buiten stappen. 
() Indien uw kind dit niet heeft, kan het gebruikt worden van school. 
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TEAM COLLEGE 
Met dit team gaan we aan de slag in het komende schooljaar. We verwelkomen 
enkele nieuwe (en ook al vertrouwde) gezichten. We kijken er naar uit om met uw 

kind(eren) te mogen werken, ze te doen groeien en ontwikkelen, vertrouwen en alle kansen te 
geven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ondersteuning juf Nele, juf Kim, juf Jolien, meester Darco & meester Jaro  

Turnen & sport meester Ben, meester Darco & meester Jaro 

Secretariaat & ICT juf Monique & juf An 

Poetsteam & klusjes juf Karina, juf Sandra & meester Guy  

Voor –en nabewaking juf Linda & juf Els  

Zorgcoördinators juf Liesbeth (1-2-3) & juf Eline (4-5-6) 

Beleidsondersteuning meester Tim  

Directie meester Geert  

1A juf Ann 

1B juf Dorien & juf Nele 

2A
² 

juf Kristel 

2B juf Anne 

3A juf Ann 

5B juf Kim & juf Sofie 

3B juf Nadja (woensdag: meester Darco) 

4A juf Els (dinsdag: juf Jolien) 

4B juf Griet (maandag: juf Jolien)  

5A juf Hannelore & juf Elke 

6C juf Jet 

6A juf Lotte 

6B juf Imke 

De kinderen van 1A gaan naar 2A. 

De kinderen van 1B gaan naar 2B. 

De kinderen van 2B gaan naar 3A. 

De kinderen van 4A gaan naar 5B. 

De kinderen van 2A gaan naar 3B. 

De kinderen van 3A gaan naar 4A. 

De kinderen van 3B gaan naar 4B. 

De kinderen van 4B gaan naar 5A. 

Op Smartschool staan de klaslijsten. 

Op Smartschool staan de klaslijsten. 
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~ 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.  

 Juf Linda en/of juf Els begeleiden de voorbewaking.  
 In de chalet van juf Jet (blauwe deur) kunnen de kinderen binnen spelen, lezen, kleuren, 

tekenen,… Er wordt natuurlijk vooral veel buiten gespeeld, o.a. in de buitenleraarskamer. 
 
 

AANKOMST OP SCHOOL VANAF 08U20 
Je komt met de auto: 
 Jullie parkeren op de basketvelden. (NIET voor het middelbaar of aan de kerk) 
 Je kind wandelt vervolgens alleen naar school. Wil jij toch je kind begeleiden, dan kan dat 

tot aan de poort. 
Enkel auto’s die niet onder de bareel kunnen, moeten aan de kerk parkeren. Niet voor het middelbaar! 

Je komt met de fiets:  
 GROTE VERANDERING: in augustus werd een NIEUW FIETSPAD aangelegd! Vanuit Hoek/Heikant 

wordt het dus veel veiliger om als fietser de school te bereiken. Geen enkele fietser of 
auto mag nu nog voor het middelbaar rijden. Auto’s dienen op de basketvelden te 
parkeren, fietsers vanuit Hoek/Heikant gebruiken het nieuwe fietspad! 

 Fietsers vanuit Wildert (en dus vanuit de Collegelaan) fietsen achter het middelbaar 
richting de sporthal. (Voor de kerk draaien zij dus naar links.) 

 Verder verandert er 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. 

 
 

DE SCHOOLUREN 
We werken 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 

 Vanaf +/- 8u35 gaan de kinderen reeds naar de klas. Zo kunnen ze rustig hun boekentas 
uitladen, al een babbeltje doen met de juf of klasgenoten,… Zowel kinderen als 
leerkrachten zijn fan van deze gemoedelijke start! 

 Belangrijk: Om 8u45 start de les. Zorg er dus voor dat je kind ten laatste 8u40 op de 
speelplaats is. Dan kan hij/zij nog rustig naar de klas wandelen. Het zorgt voor rust bij uw 
kind wanneer het TIJDIG IN DE KLAS is! 

 
 

KINDEREN OPHALEN NA SCHOOL 
Na school wachten de ouders ACHTER DE HAAG aan de basketvelden (zoals vorig schooljaar).  

 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 6C. Zo weet u 
ongeveer waar uw kind(eren) zullen staan. 

 De kinderen komen naar de ouders van zodra ze gespot zijn. Opgelet voor de 
voorbijrijdende fietsers op het nieuwe fietspad vanaf nu! 

Enkel auto’s die niet onder de bareel kunnen, moeten aan de kerk parkeren. Niet voor het middelbaar! Die zone 
willen we écht autovrij houden! Ter info: de basketvelden worden ook voor sport gebruikt, dus de bareel gaat 
pas open rond 15u30 (14u45 op vrijdag).  

NIEUW! 

https://www.lagercollegeessen.be/onze-school/afspraken
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KOEKEN, FRUIT EN WATER 
Net voor de speeltijd eten onze kinderen koek of fruit op in de klas. Ze hebben hiervoor een 
koeken –of fruitdoosje bij. Uiteraard mogen kinderen alle dagen groenten of fruit meebrengen, 
maar op WOENSDAG ÉN VRIJDAG is dit verplicht. Op maandag, dinsdag en donderdag is er ook nog 
een speeltijd in de namiddag. Vrijdag niet. 
 

We geven de voorkeur aan PLAT OF BRUISWATER. Tijdens speeltijden wordt enkel water gedronken; 
tijdens de middagpauze mag eventueel fruitsap of een melkproduct. Tijdens de lessen mag ook 
enkel water gedronken worden, het liefst in een herbruikbare drinkenbus. 
 
 

VERJAARDAG VIEREN 
Trakteren voor je verjaardag is zeker toegelaten! Iets dat we in de klas kunnen opeten, is het 
meest gezellige (een cake, koekjes, een ijsje…). OVERDRIJF NIET! 
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes mogen enkel op school uitgedeeld worden wanneer 
álle kinderen van de klas mogen komen. Anders dien je de kaartjes thuis te bezorgen…  
 
 

PARKING 
De parking voor onze lagere school is enkel bedoeld voor leerkrachten en externe begeleiders. 
De parking op de basketvelden wordt ’s morgens en ’s avonds geopend, zodat je daar kunt 
parkeren. Gelieve begrip te tonen voor auto’s die tot aan de zorgboerderij rijden omdat ze daar moeten zijn. 
Parkeren buiten de basketterreinen (aan het middelbaar of aan de kerk) is verboden. We willen 
de schoolomgeving autovrij houden voor de veiligheid van onze kinderen, fietsers, middelbare 
scholieren,… Dank om dit écht te respecteren! 
 
 

 ~ SCHOOLMOESTUIN ~ We zijn erg trots op onze schoolmoestuin. In de 
zomervakantie is er weer heel wat gegroeid: groenten en ook onkruid… De komende 
weken zullen kinderen, ouders en andere tuiniers onze bedden terug een update 

geven. Daar kunnen onze kinderen opnieuw wroeten en wieden, oogsten, spelen en ravotten.  
 
 

~ OUDERRAAD ~ De ouderraad is een stevige achterban voor onze school. Ze 
ondersteunen ons bij allerlei activiteiten. Meer info over de eerste vergadering volgt in 
de loop van september!  

 
 

~ TROOPER ~ Sinds twee schooljaren hebben we een -pagina opgestart. 
Door enkele gerichte acties hebben we hiermee al € 3000 opgehaald. Dat is dus toch 
wel een succes! Daarom gaan we hier rustig mee verder. 
Voor wie nog niet bekend is met het systeem. Bij online aankopen kan er achter de schermen een klein 

bedragje naar onze school doorgestort worden, zonder dat u meer moet betalen. Bij meer dan 1000 webshops 
werkt dit! Ga naar www.trooper.be/lagercollegeessen en klik van daaruit door naar je webshop. Daarna verandert 
er niets, maar krijgen wij wel centjes. Wij weten uiteraard niet wat u koopt, we ontvangen enkel anoniem kleine 
bedragen waarmee we heel blij zijn! Er zijn écht veel webshops die meewerken. Alle kleine beetjes helpen! Bedankt! 
(meer info bij meester Tim: tvantichelen@lagercollegeessen.be) 

www.trooper.be/lagercollegeessen  

         
Meer dan 1000 webshops werken mee! 

http://www.trooper.be/lagercollegeessen
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