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COLLEGEWEETJES DECEMBER 2022 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT & MEESTER TIM ~ Vorige week kreeg uw 
zoon/dochter het eerste groeiverslag van dit schooljaar. Kinderen ontwikkelen, 
groeien en ontplooien zich. Dat wij (leerkrachten) maar ook jullie (als 

ouder) daarbij mogen helpen, geeft energie. Vele groeigesprekken met ouders vonden ook 
weer plaats. We zijn blij dat we weer veel mensen konden ‘ontmoeten’ om te praten over het 
meest dierbare in uw leven, nl. uw kinderen. Samen kunnen we hen écht helpen groeien! 
We gaan nu nog drie weken lekker door tot de kerstvakantie met fijne coöperatieve lessen, een 
boeiende doorschuif, een sint –of kersthoekenwerk, gezellige spelmomenten enzovoort. 
 

 ~ NIEUWS ~ 
 We nodigen iedereen weer uit op VRIJDAG 16 DECEMBER voor een gezellige babbel op 
onze speelplaats. Hopend op mooi weer organiseren we dan ons tweede College Café. 

Vanaf 14u00 openen we onze toog en kan je een babbeltje komen doen met andere ouders. 
We doen dit bewust op deze vrijdag en niet op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie omdat 
dan het hoofd misschien toch al richting feestdagen staat. 
 

 Het is misschien een beetje naar de achtergrond gegaan, maar we verzamelen nog steeds 
BATTERIJEN op onze school. Voor elke ingezamelde kilogram aan gebruikte batterijen krijgen we 
als school 1 punt. Hoe meer batterijen dat we sparen, hoe meer punten we dus krijgen. 
Daarmee kunnen we sparen voor interessante dingen! (bvb. nieuwe voetballen) 
 

 Vrijdag 23 december zal het vermoedelijk weer DRUK worden IN DE PATER GODTSLAAN en op 
onze basketvelden. De leerlingen van het middelbaar komen dan hun rapport ophalen. We 
tonen begrip als u dan nét iets te laat bent… De fiets is natuurlijk een aanrader! 
Opgelet: Anders dan vorig schooljaar is het die laatste vrijdag nog een hele dag school.  
 

~ OUDERRAAD ~ Woensdag 14 december nodigen we geïnteresseerde ouders uit 
om mee te komen vergaderen. Enkele weken geleden deelde meester Geert de 
‘voorwaarden’ om in de ouderraad te zetelen. Eerstdaags ontvangt u bovendien een 

TWEEDE ‘ENQUÊTE’. De eerste enquête (over smartschool) werd door héél veel ouders ingevuld, 
waarvoor dank. We hopen ook bij de volgende bevraging weer op veel antwoorden!   
 

~ VERLOREN VOORWERPEN ~ In de eerste drie maanden slaagden onze (of jullie) 
kinderen erin om al een mooie verzameling verloren voorwerpen te creëren. 

Hieronder zie je enkele foto’s. Er zijn echt nog MOOIE TRUIEN EN VESTEN bij! Hopelijk kan je snel nog 
iets komen ophalen, want tegen de kerstvakantie gaan we dit allemaal aan een goed doel 
schenken.   
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~ SCHOENDOZENACTIE ~ Broeder Willy staat erop jullie expliciet te bedanken voor 
jullie enthousiasme! Onze kinderen zorgden voor bijna 300 dozen, waarmee we dus héél 
veel kinderen blij kunnen maken in Costa Rica. Bedankt voor dit warme gebaar. 

 
 

~ VOORLEESWEEK ~ Vorige week was het ‘voorleesweek’. Zo gezellig! Het is zalig om 
te ‘lezen met je oren’. Voorlezen wordt vaak geassocieerd met baby’s, kleuters of jonge 
kinderen. Toch is het belangrijk om te blijven voorlezen, ook voor iets oudere kinderen. 

“De tienerjaren komen met rasse schreden dichterbij, maar waarom zou je iets opgeven waaraan jullie alle 
twee plezier beleven? Het is niet alleen heerlijk om een spannend, grappig of hartverwarmend verhaal met 
iemand te delen; het geeft jou ook de kans om uitdagendere boeken of verhaal met meer emotionele 
gelaagdheid binnen te smokkelen in de wereld van je snel opgroeiende kind.” (uit ‘Zo maak je een lezer’, Pamela Paul  & Maria Russo) 

    

 

 ~ HELM OP, FLUO TOP ~ De ‘HELM OP FLUO TOP-ACTIE’ blijft lopen tot de 
krokusvakantie. Moedig uw kind(eren) dus aan om fluo (en helm) te dragen! 
Wij zien u graag, ook in ’t donker! 
 

~ LIST – LEZEN IS TOP! ~ Lezen is top. Dat stimuleren we zoveel mogelijk. Zoals je 
al kon lezen, kreeg de voorleesweek de nodige aandacht. Wekelijks organiseren we 
ook twee keer LIST. Op dat moment wordt er in heel de school gelezen. Kinderen lezen 

ofwel hardop met begeleiding van ouders en leerkrachten, ofwel in stilte ergens in een andere 
klas. Heerlijk om de sfeer op te snuiven tijdens zo’n leesmoment. Zeggen deze beelden genoeg? 

 
 

~ TROOPER ~ Momenteel loopt er geen zotte actie meer bij Trooper. En toch kunnen 
vele kleine beetjes een groot verschil maken. Denk je bij de aankoop van (online) 
kerstcadeaus misschien ook een keertje aan ons?  
Of boek je binnenkort al een reisje via Booking, CenterParcs, Landal of Tui? Passeer 

dan ook vooraf even langs onze Trooperpagina. Voor u geen meerkost, voor ons is dat kleine 
percentje mooi meegenomen! Bedankt! Echt. 

www.trooper.be/lagercollegeessen 
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~ KALENDER DECEMBER ~ In dit maandoverzicht geven we al de belangrijkste 
zaken weer. Wekelijks ontvangt u een overzichtje via de startpagina op Smartschool. 

 DECEMBER 2022 voor 
1 don   
2 vrij Wieltjesdag 6e leerjaar 6A+6B+6C 
3 zat   
4 zon   

5 maa 
Zwemmen 1e + 3e leerjaar 
Bezoek van Sinterklaas 

1A+1B+3A+3B 
ALLE KLASSEN 

6 din Pedagogische studiedag: vrije dag  
7 woe   
8 don   

9 vrij 
Soep voor de hele school (gemaakt door 4A) 
Wieltjesdag 5e leerjaar 
Medisch onderzoek  

4A + ALLE KLASSEN 
5A+5B 
1A 

10 zat   
11 zon   
12 maa Uitstap Studio Globo (Peru) 5A 

13 din 
Uitstap Studio Globo (Peru) 
Medisch onderzoek 6A 

5B 
6A 

14 woe Aanplanting klimaatbos 5e leerjaar 5A+5B 
15 don   

16 vrij 
Wieltjesdag 4e leerjaar 
College Café (vanaf 14u00) 

4A+4B 
IEDEREEN WELKOM! 

17 zat   
18 zon   
19 maa Zwemmen 1e + 3e leerjaar 1A+1B+3A+3B 
20 din   
21 woe   
22 don   

23 vrij 
Soep voor de hele school (gemaakt door 4B) 
Wieltjesdag 3e leerjaar 

4B + ALLE KLASSEN 
3A+3B 

24 zat   
25 zon Zalig kerstfeest!  
26 maa   
27 din   
28 woe   
29 don   
30 vrij   
31 zat Maak er een fijne oudejaarsavond van!  

 

We zien u graag terug op maandag 9 januari 2023.  

Vrijdag 23 december is het nog een hele dag school, 
met vast en zeker een tof kerstfeestje in de klas! 

Komen jullie weer massaal langs, net zoals vorige keer? Dat was echt gezellig! 


