
 

p. 1 van 4 

COLLEGEWEETJES NOVEMBER 2022 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT & MEESTER TIM ~ De eerste en tegelijkertijd 
langste periode is afgelopen. Twee maanden van ontdekken en proeven, van 
leren, schrijven en lezen, van fietsen en sporten, van stralen en genieten, van 

vallen en opstaan. ‘Om oud en wijs te worden, moet je eerst jong en onbezonnen zijn geweest.’ Omdenken! Omdenken is 
denken in termen van mogelijkheden en niet in termen van problemen. Een groot doel in ons 
onderwijs bestaat eruit om het positieve te zoeken. We moeten trachten de talenten van 
kinderen te ontwikkelen en op die manier kinderen te laten groeien. 
‘Je kunt van alles een probleem maken. Je kunt ook van een probleem van alles maken.’ Fijne herfstvakantie! 
 

Zo 
Dat was de zomer 
Nu wordt het tijd voor de stoere jaargetijden 
 

 

 ~ NIEUWS ~ 
 We herhalen dit regelmatig: we gebruiken Smartschool als communicatiekanaal. 
Dat bespaart ons een heleboel kopieerwerk en papierafval. We zijn ons ervan bewust 

dat u hierdoor wel regelmatig meldingen of mails krijgt. Toch willen we vragen DE BERICHTEN VAN 

SMARTSCHOOL STEEDS TE OPENEN EN TE LEZEN. Ook een ‘enquête’ invullen kan met enkele kliks. Zo 
weten we dat de berichten u bereikt hebben. Bedankt om alles mee op te volgen.  
 

 Geen dikke truiendag, maar DIKKE TRUIENMAANDEN… Sinds de coronatijd besteden we nog meer 
aandacht aan verluchting in de klas. CO2-meters zijn nog steeds aanwezig in de klas. 
Tegelijkertijd ontsnapt de school ook niet aan de stijgende energiekosten. Het zal u niet 
verbazen dat onze verwarming ook iets lager wordt gezet. In de komende maanden (nu het 
toch kouder zal worden), is het zeker interessant om uw kind voldoende warme kledij aan te 
geven (of een extra trui/vest in de klas te voorzien).  
 

 Op onze school maken we graag gebruik van heel veel ondersteuners: we hebben natuurlijk 
onze zorgcoördinatoren, beleidsondersteuner en zorgbegeleider in elk leerjaar. Toch lopen er 
nog veel meer mensen rond op onze school, die ons ondersteunen op allerlei manieren.  

 juf Bente (stagiaire): loopt (vaak op donderdag) stage in 4A 
 juf Bo (stagiaire): draait op donderdag mee op het secretariaat bij juf Monique 
 juf Emma (stagiaire): stage in 1A en later op het jaar in 3A zal zij stage doen 
 juf Fien (stagiaire): zij zal vanaf maart stage doen als zorgbegeleider bij juf Liesbeth en juf Eline 
 juf Isis (stagiaire): op maandag en dinsdag begeleidt zij mee het zwemmen en turnen 
 juf Lies (stagiaire): loopt elke dinsdag stage in 4B 
 juf Mieke, juf Ellen, juf Tine, juf Annelore, juf Ann en juf Margot (VOKAN): vanuit het 

ondersteuningsnetwerk ondersteunen zij enkele leerlingen of werken ze mee in de klas om meerdere 
kinderen te helpen 

 juf Sanne (stagiaire): in 2A en later op het jaar in een zesde leerjaar zal zij stage doen 
 juf Yana (stagiaire): zij zet in op bewegend leren en op vernieuwingen op de speelplaats 

We zien al deze mensen als extra partners om onze kinderen goed te begeleiden. Wanneer een 
stagiaire de les geeft, kan de eigen juf/meester mee lesgeven, ondersteunen, kinderen apart 
begeleiden, een groepje coachen,… Met meerdere leerkrachten in één klas staan, werkt 
verrijkend voor de kinderen én voor de collega’s. We zijn ook trots dat vele stagiaires expliciet 
bij ons stage willen lopen. 
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~ SCHOOLBIB OP ZOLDER ~ Onze schoolbib op zolder draait weer op volle toeren. 
Geregeld gaan kinderen naar de bib om nieuwe leesboeken of weetjesboeken te 
zoeken. Het aanbod is enorm. Met hun eekhoornpasje kunnen de kinderen ook boeken 

ontlenen in de hoofdbib in Essen. Het loont dus wel de moeite om ook daar eens te gaan kijken. 
Maak zeker een BIBACCOUNT aan! U bent zelf verantwoordelijk voor de boeken. Via dit 
account kan u zien welke boeken ontleend zijn door uw kind(eren). Drie dagen voor 
het verlopen van de uitleentermijn krijgt u hierover een bericht. U kan dan uw kind 

aansporen naar de bib te gaan (of het even in de agenda noteren), maar met één klik kan u ook 
de boeken verlengen. Zo vermijdt u ongewenste boetes. 
 

 ~ GROEIGESPREK – GROEIPORTFOLIO – GROEIVERSLAG ~ We nemen jullie graag 
mee in ONZE VISIE VAN EVALUEREN. Evalueren doen we immers continu. Als juf/meester 

geven we uw kind voortdurend feedback: een reactie op een antwoord in de klas, een oefening 
die wordt verbeterd, een extra uitleg bij vaak gemaakte fouten, een woordje op een toets,...  
 

In de eerste week na de herfstvakantie organiseren we GROEIGESPREKKEN. De klasleerkracht doet 
met elke leerling individueel een babbeltje. Kom je graag naar school? Hoe voel jij je? Welke 
vakken doe je graag? Wat lukt er goed? Waar kan je zelf nog in groeien? Die info wordt mee 
opgenomen in het groeiverslag. 
 

Vrijdag 18 november krijgt uw zoon/dochter het eerste GROEIVERSLAG mee van dit 
schooljaar. Die naam is bewust gekozen. Het is géén rapport; wel een verslag van de 
eerste periode. Wat lukt al goed? Waar kan uw kind nog in groeien? Dit groeiverslag 
is een aanvulling op het groeiportfolio. In dat groeiportfolio (dat u mogelijks al meermaals zag 
dit schooljaar) vindt u toetsen, (zelf-)evaluaties e.d. HET BEKIJKEN VAN HET GROEIPORTFOLIO EN 

GROEIVERSLAG VRAAGT WEL WAT TIJD. Zoek een gepast moment om dit rustig (met uw kind) door te 
nemen. Wees trots op zijn/haar groei. Geef bekrachtigingen bij wat goed gaat. Moedig aan en 
bied steun bij de moeilijkere dingen. Samen kunnen we hem/haar verder laten ontwikkelen! 
 

In de week erna (week van 21-25 november) nodigen de leerkrachten van het 2e t/m 6e leerjaar de 
ouders uit om over die eerste periode te praten. Wat gaat goed? Waar ben je trots op? Wat 
hebben we nodig om uw kind nog meer te doen groeien? Via smartschool zal u opnieuw (zoals bij 

de ontmoetingsgesprekken) een afspraak kunnen boeken. Hiervoor communiceren we half november. 
 

~ SCHOENDOZENACTIE ~ Op de kalender ziet u bij 15 november DE SCHOENDOZENACTIE 

VAN BROEDER WILLY staan. Voor nieuwe ouders leggen we dit al kort uit. Binnenkort 
ontvangt u hierover nog uitleg via Smartschool. We vragen dat elk kind een 
schoendoos meebrengt met daarin een beetje speelgoed en verpakt snoepgoed 

(inpakken doen we in de klas, we proberen ‘evenwaardige’ dozen te maken). Deze dozen worden 
opgestuurd naar kinderen die anders geen kerstcadeaus krijgen. Bedoeling is om met uw kind 
te bespreken waar hij/zij niet meer mee speelt en wat ze dan willen afstaan voor de armere 
kinderen. Voor wie wil, kunnen we hier mooie doelen aan koppelen binnen ‘waarden en normen’, 
‘burgerzin’ en ‘oriëntatie op de samenleving’.  
 

~ LIST – LEZEN IS TOP ~ Na de herfstvakantie starten de tweede- t/m zesdeklassers 
weer met LIST. Klasdoorbrekend gaan zij meerdere keren per week lezen om het 
leesplezier te bevorderen en het technisch lezen te verbeteren. Voor een leessessie is 

er een minilesje om bepaalde klemtonen te leggen. Nadien volgt een korte bespreking, zodat het 
niet al te vrijblijvend is. Lezen is top! 
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~ SOEPOUDERS ~ Drie keer werd er al een heerlijke soep gemaakt. De vrijdag voor 
de vakantie genoten we nog van een zalige pompoensoep, gemaakt met groenten 
uit onze eigen schoolmoestuin. Tot de paasvakantie zal er gemiddeld tweewekelijks 

soep gemaakt worden door een andere klas. Die planning zullen we telkens in het 
weekoverzicht zetten op Smartschool. Hebt u zin en tijd om dit enkele uurtjes te begeleiden, 
laat het dan zeker weten aan meester Tim. 
 

 ~ HELM OP, FLUO TOP ~ Naar goede jaarlijkse gewoonte doen we mee met de 
bekende ‘HELM OP FLUO TOP-ACTIE’. In de donkerste periode tussen de herfstvakantie en 
de krokusvakantie kunnen de kinderen stickers verdienen! Elke keer wanneer ze een 
fluo en/of helm dragen, krijgen ze respectievelijk 1 of 2 sticker(s). Nieuw dit jaar is dat 

de actie digitaal zal doorgaan. De juf/meester zal online ‘stickers’ uitdelen. 
Een volle kaart geeft gratis toegang tot de Zoo of Planckendael. De vijfde –en 
zesdeklassers mogen zelfs gratis naar Bobbejaanland. Draag het vooral voor de 
veiligheid. Verlichting en fluo zijn zó ontzettend belangrijk! Ook als je met de auto 
komt, kan je een fluo dragen! (Een helm die aan je boekentas of stuur hangt, telt 
niet hé ) (Ter info: Wie geen fluo van de school meer heeft, kan dit bij juf Monique aankopen voor € 5.) 

Wij zien u graag, ook in ’t donker! 

 
PROJECT C  
De fit-o-meter op de speelplaats wordt regelmatig gebruikt. 
Kinderen passeren er tijdens de speeltijd, maar ook tijdens de 
lessen zien we vaak kinderen passeren en even ontspannen. 

Binnenkort worden de oefeningen weer veranderd. Dan krijgen de kinderen weer nieuwe 
uitdagingen, steeds met een ander achterliggend doel. 
 
 

~ TROOPER ~ Een ongelooflijke merci om zoveel koekjes te kopen. De koekjesactie 
brengt zo een beetje extra centen binnen. Die kunnen we goed gebruiken om onze 
speelplaats weer een leuke update te geven. In de jeugdraad werden al leuke ideeën 
besproken.  

De koekjesactie gemist? Of niet zo’n fan van koekjes? Hier is iets anders! Trooper komt al met 
de volgende actie: WENSKAARTEN, VERJAARDAGSKAARTEN EN KERSTKAARTEN. Per pakje ontvangt u 5 
kaarten en enveloppen. Zo’n pakje kost € 9, waarvan € 3 rechtstreeks naar onze school gaat. 
  
 

www.trooper.be/lagercollegeessen/wenskaarten 
 
 

 

  

Plaats na het lezen van deze collegeweetjes meteen 
uw bestelling, dan vergeet u het zeker niet. BEDANKT 
!!! 

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

 NOVEMBER 2022 voor 
1 din   
2 woe   
3 don   
4 vrij   
5 zat   
6 zon   
7 maa Zwemmen 1e + 3e leerjaar 1A+1B+3A+3B 
8 din   
9 woe   

10 don   
11 vrij Wapenstilstand: vrije dag  
12 zat   
13 zon   

14 maa 
Zwemmen 1e + 3e leerjaar 
Medisch onderzoek 4e leerjaar 

1A+1B+3A+3B 
4A+4B 

15 din Schoendozenactie broeder Willy  
16 woe   
17 don   

18 vrij 
Wieltjesdag 2e leerjaar 
Uitstap Kronkeldidoe 
Evaluatiemateriaal + groeiverslag 1 

2A+2B 
1A+1B 
ALLE KLASSEN 

19 zat 

V
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20 zon   

21 maa 
Zwemmen 1e + 3e leerjaar 
Oudercontacten 2e t/m 6e leerjaar 

1A+1B+3A+3B 
2E – 6E LEERJAAR 

22 din   
23 woe   
24 don Uitstap Studio Globo 4e leerjaar 4A+4B 

25 vrij 
Wieltjesdag 1e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 5A) 

1A+1B 
5A + ALLE KLASSEN 

26 zat   
27 zon   
28 maa Zwemmen 1e + 3e leerjaar 1A+1B+3A+3B 
29 din   
30 woe   

 

 

Voorlezen is zó ontzettend belangrijk. Niet alleen in de klas door de juf of meester, 
ook thuis kan dit gewoon deugd doen. Je geeft er leesplezier mee door, het zet aan 
tot zelf lezen, het prikkelt de fantasie, het is een zalig rustmomentje, je kind leert 
beter luisteren en traint de concentratie. Bovendien heeft het een positief effect op 
de taalontwikkeling en de woordenschat. 
In de voorleesweek zal er nóg meer worden voorgelezen in de klas, tijdens LIST en 
zal er mogelijk thuis ook aangespoord worden tot zo’n fijn leesmoment samen! 


