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COLLEGEWEETJES OKTOBER 2019 

~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Met maar liefst 237 leerlingen, verdeeld over 12 
klassen, hebben we een recordaantal bereikt. We zullen weer met veel passie werken 
aan de talenten van jullie kinderen. We gaan ze begeleiden, helpen ontwikkelen, zien 

groeien,… Samen met jullie, ouders, moet ons dat lukken. We gaan de uitdaging aan. Naast de boeiende, 
interactieve en coöperatieve lessen staan er ook weer leuke en leerrijke uitstappen op het programma. 
Ook tal van nevenactiviteiten staan reeds op de kalender. Zo komt er –zoals 2 jaar geleden– een 
muziekavond eind januari. Ook de buitenspeeldag en de combinatie van picknick-tuinfeest staan weer 
op de planning! Met deze maandelijkse ‘collegeweetjes’ willen we u op de hoogte houden van het leven 
op onze school: enkele weetjes, info uit de ouderraad, belangrijke meldingen én de kalender van de 
komende maand. Samen maken we er weer een fijn schooljaar van!  
 

 ~ NIEUWS ~  
 Onze nieuwe website komt volgende week online! Deze ‘collegeweetjes’ licht al een tipje 
van de sluier, want die ziet er al anders uit dan de vorige jaren. www.lagercollegeessen.be  
 

 Voor sommigen is het evident, voor anderen is het allemaal nieuw op onze school. Op de 
volgende bladzijde vindt u een overzichtje met enkele afspraken… 
 

 De dagen worden korter en ook ’s morgens blijft het al langer donker. Een fluovestje (iedereen heeft 
er één van onze school!) en een goed licht op de fiets is geen overbodige luxe hé! Ook samen fietsen is 
zeker een aanrader. Als school promoten we dit alles weer met de ‘helm op, fluo top-actie’. Deze loopt 
van de herfstvakantie tot de krokusvakantie. 
 

 ~JEUGDRAAD ~ De jeugdraad voor dit schooljaar is 
samengesteld met 1 leerling van elke klas. Samen met juf 
Liesbeth zal voorzitter Dean uit klas 6B regelmatig 

vergaderen en mee denken over de speelplaats, activiteiten,...  
 

~ OUDERRAAD ~ De ouderraad ondersteunt ons bij tal van 
activiteiten: een college café, de sponsortocht, de 
muziekavond,… Heb je ook interesse om mee te vergaderen en/of mee te helpen tijdens 

activiteiten? Mail dan even naar meester Geert: directeur@lagercollegeessen.be. 
 

~ SOEPOUDERS ~ 6A heeft als eerste soep gemaakt voor de hele school. 
Het was weer aanschuiven geblazen voor de lekkere soep. In geen tijd was 
alles op! Kinderen genieten steeds van een lekker tasje. 18 oktober zorgt 
6B voor een gratis soepje voor iedereen!   

 
~ LIST ~ Drie keer per week lezen we samen met de hele school om het leesplezier te 
bevorderen en het technisch lezen te verbeteren. Kinderen krijgen (meestal) een andere klas 

toegewezen waar ze gaan lezen. Wat ze lezen, is vrije keuze. Voor een leessessie is er een minilesje om 
klemtonen te leggen. Dit lesje is in heel de school hetzelfde. Nadien volgt een korte bespreking, zodat 
het niet al te vrijblijvend is. Lezen is top! (We starten normaal gezien volgende week!)  

 
~ GIMME ~ We gebruiken ook dit jaar het communicatieplatvorm Gimme. We proberen 
steeds op juiste momenten een melding uit te sturen zodat u tijdig de nodige info krijgt. U 
kunt zelf (via het tandwieltje) ook instellen wanneer u meldingen krijgt.  

http://www.lagercollegeessen.be/
mailto:directeur@lagercollegeessen.be


~ GROENOUDERS ~ In de moestuin is de voorbije 
weken al heel wat geoogst: bonen, courgetten, 
wortelen, pompoenen,… Alle klassen zijn hun eigen 

stukje moestuin gaan bekijken en verder gaan bewerken. Wat 
levert het altijd mooie beelden op. Iedereen is welkom om mee 
te komen werken natuurlijk. Meer info op de nieuwe website! 
 

 ~ NOTEREN MAAR! ~ Onder het motto “ik zou wel eens een vlieg willen zijn in de klas van 
mijn zoon/dochter”, nodigen we u graag uit in de klas. Op woensdag 9 oktober bent u van 
harte welkom vanaf 10u40 in de klas van uw (klein-)zoon/dochter. Wil u meerdere klassen 

bezoeken, dan kan u zelf wisselen tussendoor. Vanaf 11u30 voorzien we koffie op de speelplaats. 
Om praktische redenen vragen we om maximum één persoon per leerling af te vaardigen. 
 

~ SPORTDAG ~ Afgelopen vrijdag was het 
sportdag. Springen, klimmen, fietsen, steppen, 
boogschieten, stokken vangen, bowlen,… wat 

zagen we de kinderen zich allemaal uitleven bij bekende 
en minder bekende sporten. Het was top!   
 

~ STRAPDAG ~ Tijdens de strapdag op 20 september oefenden we per leerjaar een 
busevacuatie. Op de juiste manier van de bus stappen is erg belangrijk. Er werden toptijden 

genoteerd van bijvoorbeeld 36 leerlingen die in 31 seconden van de bus waren! 
 

 ~ AFSPRAKEN ~  

Fruitdagen, koekendoosjes, drinkenbussen.  
 Kinderen mogen uiteraard op alle dagen groenten of fruit meebrengen, maar op woensdag 

en vrijdag is dit verplicht.  
 Alle tussendoortjes worden in een doosje meegebracht, zonder papiertjes of aluminiumfolie! We 
willen een afvalvrije school zijn. 
 We geven de voorkeur aan plat water of bruiswater. Tijdens de middagpauze mag eventueel fruitsap 
of een melkproduct. Tijdens de lessen mag ook enkel water gedronken worden. 
 

Je kind brengen en afhalen / de fietsrij 
 ’s Morgens begeleid je je kind tot aan de schoolpoort. Vanaf daar kan hij/zij het alleen, tenzij u écht 
iets wil melden. (Agenda is ook handig, omdat de leerkrachten dit als eerste werk nakijken.) 
 Fietsers rijden langs het middelbaar tot aan de sporthal. Daar stappen ze af en wandelen ze met hun 
fiets over de speelplaats richting de fietsenstallingen. 
 Wanneer je je kind ’s avonds komt ophalen, wandel je voorbij onze lagere school om langs daar 
binnen te komen. Zo creëren we een vlotte doorgang en zo weinig mogelijk drukte. 
 Fietsers wandelen naast hun fiets tot de sporthal. Ouders die hun fietsend(e) kind(eren) komen 
ophalen, wachten aan de afsluiting aan de sporthal. 
 

Parking 
 De parking voor de lagere school is enkel bedoeld voor de leerkrachten en alle externe begeleiders.  
 De parking op de basketvelden wordt ’s morgens en ’s avonds geopend, zodat je daar kunt parkeren 
en richting school kunt wandelen. 
 Gelieve begrip te tonen voor auto’s die tot aan de zorgboerderij rijden omdat ze daar moeten zijn. 
 

Verjaardagen 
 Trakteren in de klas is uiteraard heel leuk. We promoten nogal graag een cake of iets dat we 
makkelijk in de klas kunnen opeten. Dat is het meest gezellige… 
 Kaartjes voor verjaardagsfeestjes mogen enkel op school uitgedeeld worden wanneer álle kinderen 
van de klas mogen komen. Anders dien je de kaartjes thuis te bezorgen…  



~ KALENDER VAN DE MAAND OKTOBER ~ Deze kalender wordt ook opgenomen in 
Gimme, zodat u steeds op de hoogte wordt gebracht van de aankomende activiteiten.   
 

 OKTOBER 2019 voor 
1 dinsdag Uitstap “Studio Globo + ruienwandeling” 5B 
2 woensdag Uitstap “Boerderij” 1A 

3 donderdag 
Uitstap “Boerderij” 
Typcursus Hanver 

1B 
INGESCHREVEN LEERLINGEN 

4 vrijdag Lokale vrije dag  
5 zaterdag Rommeshoeffeesten middelbaar  
6 zondag   
7 maandag Behendigheidsparcours (fiets meebrengen!) 4A+4B+5B 

8 dinsdag 
Behendigheidsparcours (fiets meebrengen!) 
Fietsmarkering (indien opgegeven) door de politie 

5A+6A+6B 
1A+1B+2A+2B+3A+3B 

9 woensdag Kijkmoment “Volg eens een les in de klas” (10u45-11u45) (GROOT-)OUDERS 
10 donderdag Zwemmen 2A+2B+3A+3B 

11 vrijdag 
Uitstap “Trainworld” 
Wieltjesdag 

2A+2B 
5A+5B 

12 zaterdag   
13 zondag   
14 maandag Uitstap “Suske&Wiske-museum” 4A+4B 
15 dinsdag   
16 woensdag Pedagogische studiedag  
17 donderdag Uitstap “Suske&Wiske-museum” 3A+3B 

18 vrijdag 
Soep gemaakt door 6B 
Wieltjesdag  
Dag van de jeugdbeweging 

6B / ALLE KLASSEN 
4A+4B 
IEDEREEN 

19 zaterdag   
20 zondag   
21 maandag Uitstap “Multiculturele wandeling + Studio Globo” 5A 
22 dinsdag   
23 woensdag Werken in de moestuin 2A+2B+4A+4B+6A+6B 

24 donderdag 
Zwerfvuilactie (opruimactie rond de school) 
Zwemmen 

ALLE KLASSEN 
2A+2B+3A+3B 

25 vrijdag 
Wieltjesdag 
College Café 

3A+3B 
IEDEREEN WELKOM! 

26 zaterdag   
27 zondag   
28 maandag Start herfstvakantie  
29 dinsdag   
30 woensdag   
31 donderdag   

 


