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COLLEGEWEETJES MAART 2021 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ ”Beste ouders en kinderen. Graag stuur ik 
jullie persoonlijk een bericht. Ik mis de school en jullie kinderen erg. Ze geven me 

energie. Ik wil graag voor hen zorgen, voor jullie zorgen. En toch ben ik even verplicht voor 
mezelf te zorgen. Dit moment in mijn leven zal me weer sterker maken in mijn overtuigingen 
voor onze mooie school. Misschien ontmoeten we elkaar in Essen, zeker is dat we elkaar snel 
terug ontmoeten. Geef in ieder geval als je dit leest je kind(eren) een warme knuffel van me. 
Ondertussen weet ik dat de school heel fijn blijft zorgen voor jullie kinderen.” 
 
 

~ NIEUWS ~  
❶ Juf Eline is voor de tweede keer mama geworden. Kato is grote zus geworden van 
Febe. We wensen haar een dikke proficiat en veel knuffelgenot! Meester Ward blijft in 
6B tot juf Eline terugkomt (vermoedelijk ergens in mei). 

 

❷ Net zoals in het eerste trimester zal u op de schoolrekening weer een abonnementje zien 
staan voor de middagopvang. Hiermee wordt de administratieve last beperkt én doet u een 
voordeel want we rekenen minder beurten aan dan dat er middagen zijn in het tweede 
trimester. 
 

❸ Vanaf 1 en 15 maart mogen respectievelijk broers/zussen en kinderen van personeelsleden 
al inschrijven, gebruikmakend van de voorrangsregel. Wie zich heeft aangemeld, zal maandag 
bericht krijgen om de inschrijving in orde te maken.  
Vanaf 1 april mogen ook alle andere kinderen ingeschreven worden. De maatregelen 
verplichten ons om dit in digitale vorm te doen. Mocht u mensen kennen die geïnteresseerd zijn 
in onze school, laat ze dan contact opnemen met de school of verwijs naar de website: 
www.lagercollegeessen.be/inschrijven. 
 

❹ In de media verscheen al nieuws over mogelijke daguitstappen die terug zouden mogen 
doorgaan. Hierover is vooralsnog niets definitief beslist. Wij wachten de exacte richtlijnen af en 
zullen dan nagaan welke uitstappen eventueel toch kunnen plaatsvinden. Voorlopig is er nog 
niets terug opgenomen in de kalender. 
 
 
 

~ OMDENKEN ~ Omdenken is een manier om de wereld eens anders te bekijken.  
Wanneer onze kinderen gingen glibberen en glijden in het bos in de sneeuw, 

inspireerde dit ons tot deze mooie omdenkers:  
 Schaatsers hebben blauwe plekken omdat ze blijven proberen, niet omdat ze slechte schaatsers zijn.  
 Gebruik al je talenten. Het zou erg stil zijn in het bos als alleen de beste vogel zou zingen en de rest zou luisteren.  
 

 

 ~ SCHOOLMOESTUIN ~ In de wintermaanden was er weinig of niets te doen in onze 
schoolmoestuin. Binnenkort starten we weer op! Eind maart zal er in de klassen al 
gezaaid worden. Daarna gaan we weer tweewekelijks met enkele klassen aan de slag 

in de moestuin. De planning zullen we doorgeven via Gimme, zodat geïnteresseerde helpers 
zich kunnen aanbieden. Wij kijken er alvast naar uit om weer te gaan wroeten en graven, zaaien 
en planten, wieden en oogsten. 
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 ~ UPDATE CORONA ~ Zoals u deze week via Gimme kon lezen, moeten onze 
zesdeklassers t/m dinsdag 9 maart een mondmasker dragen, zowel in de klas als 
op de speelplaats. Voorlopig hebben we geen besmetting op school en kadert dit 

in een preventieve maatregel als gevolg van een leerling dit in quarantaine moet. Het CLB 
bepaalt wat wij moeten doen. Een pluim ook voor onze zesdeklassers die dit voorbeeldig 
opvolgen, ook al is dit echt niet fijn voor hen. 
 
 

~ VERSLAG VAN DE JEUGDRAAD ~ Graag delen we een deeltje van het 
jeugdraadverslag van begin februari. Daar ging het o.a. over het speelgoed op school 
(naar aanleiding van de rage van de beyblades). 

 

Uit het verslag: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogen we u vragen om goed met uw kind(eren) in gesprek te gaan over speelgoed meenemen 
naar school? Gebruik uw gezond verstand wanneer ze iets meenemen. Nogmaals, voor alle 
duidelijkheid: het is écht niet de bedoeling dat ze steeds allerlei spullen en speelgoedjes 
meebrengen natuurlijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kapotte spullen of dingen die kwijt 
zijn.  
 
 

~ TROOPER ~ Nog steeds wordt er regelmatig “getrooperd”: (groot-)ouders die bij 
een online aankoop langs onze -pagina 
passeren en op die manier, zonder zelf extra te 
betalen, enkele centjes aan onze school schenken. Onze oprechte dank hiervoor!  

Blijf lekker denken aan Trooper vóór je online iets zou bestellen. Een kleine extra klik kan zorgen 
voor een klein extra centje voor onze school.  
Wenst u meer uitleg, mag u gerust mailen naar meester Tim: tvantichelen@lagercollegeessen.be.  

 

  

https://www.trooper.be/lagercollegeessen  
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~ KALENDER MAART ~ Hier volgt een overzichtje tot aan de paasvakantie. Via Gimme 
krijgt u de belangrijkste meldingen nogmaals.  

 MAART 2021 voor 
1 maa Start inschrijvingen BROERS/ZUSSEN 
2 din   
3 woe Pedagogische studiedag: geen school.  
4 don   

5 vrij 
Wieltjesdag 2e leerjaar 
Toneel “Doe de groeten aan de ganzen” (digitaal) 

2A+2B 
2E + 3E + 4E + 5E  

6 zat   
7 zon   
8 maa   
9 din   

10 woe   
11 don   

12 vrij 

Soep voor de hele school (gemaakt door 1B) 
Wieltjesdag 3e leerjaar 
Pyjamadag (bednet) 
Groeiverslag 2 

1B + ALLE KINDEREN 
3A+3B 
ALLE KINDEREN 
ALLE KINDEREN 

13 zat   
14 zon   
15 maa Week van de oudercontacten 2E-3E-4E-5E-6E LEERJAAR 
16 din   
17 woe Lokale vrije dag  
18 don   
19 vrij Wieltjesdag 4e leerjaar 4A+4B 
20 zat   
21 zon   
22 maa   
23 din   
24 woe   
25 don   
26 vrij Wieltjesdag 5e leerjaar 5A+5B 
27 zat   
28 zon   
29 maa   
30 din   
31 woe   

 APRIL 2021 voor 
1 don Start inschrijvingen NIEUWE LEERLINGEN 
2 vrij Wieltjesdag 6e leerjaar  

3-18 maa - zon paasvakantie  
  Maandag 19 april worden de lessen hervat. 

Woensdagavond 3 maart houden we voor nieuwe ouders een 
digitale infoavond.  Kent u mensen die interesse hebben in onze 
school, verwijs hen dan naar onze website.  

Dit zullen weer digitale oudercontact worden.  
Meer info binnenkort via Gimme!  


