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COLLEGEWEETJES DECEMBER 2020 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ We krijgen wel eens de vraag of het een 
beetje te doen is op school met de coronamaatregelen? We moeten zeggen dat 

we eigenlijk redelijk gewoon kunnen draaien. Dat is fijn. Misschien lag de grootste uitdaging de 
voorbije week wel in de digitale oudercontacten. Het liefst van al nodigen we u uit in de klas van 
uw kind(eren) om ter plekke een goed gesprek te hebben. Dat mocht echter niet. We zijn blij dat 
de technologie ons zelden in de steek heeft gelaten en dat we toch ook digitaal fijne gesprekken 
konden voeren met de ouders! Deze periode is kort en toch zijn de donkere wintermaanden vaak 
ook zwaarder. We bouwen voldoende rustmomenten in (o.a. door yoga, mandala’s of andere 
stiltespelletjes)! 
 

 ~ WAT TE DOEN BIJ EEN POSITIEVE TEST ~ Door de bomen het bos niet meer 
kunnen zien… Wat moeten we nu ook alweer doen bij een positieve test? Moeten 
we in quarantaine? Deze info staat op onze website (bij ‘collegeweetjes’). 

 
 ~ NIEUWS ~  
  Tijdens LIST (lezen is tof) leest de hele school normaal gezien op hetzelfde moment 
en dit twee à drie keer per week. Enkele weken geleden deden we een oproep in het 2e 

leerjaar naar (groot-)ouders om kinderen te begeleiden tijdens het lezen. Jammer genoeg zorgt 
code oranje ervoor dat we dit niet kunnen of mogen organiseren. Toch wordt LIST nu in elke 
klas zelfstandig gedaan, onder begeleiding van de juf of meester zelf. 
 

 U hebt het nog niet kunnen bekijken, maar onze zolder is opgedeeld in verschillende ruimtes. 
Zo is er een grote ruimte waar met twee klassen samen gewerkt kan worden. Daarnaast is er 
ook een ruimte die volledig leeg is, enkel voorzien van yogamatjes. We willen die kamer 
gebruiken voor yoga en rustmomenten. “Soms heb je alleen maar rust nodig.”  
 

 Blijf denken aan een warme trui of vest, eventueel eentje om vast in de klas te laten liggen. 
We zijn verplicht de ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten… u weet wel waarom.   
 

 Een aantal leerlingen van onze school namen deel aan de Vlaamse STEM-olympiade 
(science, technology, engineering & mathematics). Speciaal daarbij is dat we uit ons vijfde 
leerjaar een leerling hebben die mag meedoen aan de finale in Brussel! 
 

~ JEUGDRAAD ~ In de jeugdraad werd besproken dat het ’s morgens meteen naar 
de klas gaan wel leuk is, maar dat sommige kinderen toch ook wel een 
ravotmomentje missen dan. We behouden wel het systeem dat de kinderen rustig 

naar de klas gaan en toch komen we ook tegemoet aan hun vraag door enkele minuten later 
te bellen. Vanaf 8u35 gaan de kinderen naar de klas. Om 8u45 start de les.  
Via deze weg doen we nogmaals een oproep om tijdig naar school te komen, niets het minst voor de rust van uw kind zelf. 
  

~ HELM OP, FLUO TOP ~ Tot de krokusvakantie stimuleren we iedereen om de 
fluovestjes van onze school dagelijks te dragen! Dat verdient een sticker op hun 
spaarkaart. Een helm zorgt voor een tweede sticker. En bovenal: het is echt veiliger in 
het verkeer. Zichtbaar zijn is zo belangrijk!  

Volg ons ook op facebook:  https://www.facebook.com/lagercollegeessen 
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~ WERELDBURGERS ~ Met meer dan 270 schoendozen hebben we Broeder Willy 
weer enorm geholpen bij zijn ondertussen befaamde schoendozenactie voor kinderen 
in Costa Rica. Via Gimme ontving u reeds een nieuwe oproep naar hulpgoederen, nu 
voor de Filipijnen.  

 
 

~ VERKOOP ~ We zijn jullie enorm dankbaar voor het enthousiasme bij onze 
verkoop van bloemenzaad en vogelzaad. Meer dan 1800 zakjes werden 
verkocht. De winst zullen we gebruiken voor de verdere uitbouw van onze 
speelplaats, met het installeren van een multifunctioneel sportterrein. 
 
~ OMDENKEN ~ Een jongen (9) op de vraag waarom zijn huiswerk nog niet af is:  

“Ik ben gewoon nog niet begonnen, anders had ik het echt wel af.” 

Deze omdenker past helemaal in het verhaal dat we op onze school toepassen. Het ‘thuiswerk’ 
start al in de klas. Bij het automatiseren (vb. lezen, de tafels,…) is dit moeilijker, maar een andere 
taak starten we al op in de klas. Op deze manier kan de leerkracht ingaan op mogelijke 
problemen. Weet de leerling wat hij/zij moet doen? Heeft hij/zij het juiste materiaal om te leren? 
Kan de leerling zelfstandig starten aan de huistaak? Begrijpt iedereen wat gevraagd wordt? Is 
het misschien te moeilijk of te gemakkelijk zodat de taak nog aangepast kan worden? Terug 
naar onze omdenker: het begin wordt dus al in de klas gemaakt! Goed begonnen is… 
 

~ TROOPER ~ De lokale handelaars steunen is uiteraard top. Wanneer je toch online 
zou shoppen, kan je via  onze school steunen. U betaalt geen cent meer en toch 
wordt er achter de schermen een klein bedrag aan onze school geschonken. Ook al 
krijgt u dan misschien een ‘patatmail’ over een heel klein bedrag: weet dat alle 

beetjes ons kunnen helpen! Blijven doen dus! Weet dat we dit enorm appreciëren! 
Wenst u meer uitleg, mag u gerust mailen naar meester Tim: tvantichelen@lagercollegeessen.be.  
 
 
 

 
  

 

  

  

Passeer via onze  Trooperpagina: https://www.trooper.be/lagercollegeessen  

De kinderen werden door Sportpiet uitgedaagd 
om een ‘tableau vivant’ te maken in het Sintthema. 

mailto:tvantichelen@lagercollegeessen.be
https://www.trooper.be/lagercollegeessen
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~ KALENDER DECEMBER ~ Een beperkte kalender en toch delen we het overzicht 
met u. De belangrijkste zaken worden opgenomen in Gimme, zodat u steeds op de 
hoogte wordt gebracht van de aankomende activiteiten die betrekking hebben op de 

klas(sen) van uw kind(eren).  
 

 DECEMBER 2020 voor 
1 din   
2 woe   
3 don   

4 vrij 
Wieltjesdag 1e leerjaar 
De Sint passeert op afstand aan onze school 

1A+1B 
ALLE KLASSEN 

5 zat   
6 zon   
7 maa Geen school: pedagogische studiedag.  
8 din   
9 woe   

10 don   

11 vrij 
Wieltjesdag 6e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 4A) 

6A+6B 
4A + ALLE LEERLINGEN 

12 zat   
13 zon   
14 maa   
15 din   
16 woe   
17 don Wieltjesdag 3e leerjaar (inhaalmoment van 13/11) 3A+3B 
18 vrij Wieltjesdag 5e leerjaar 5A+5B 
19 zat Start kerstvakantie  

20-30 kerstvakantie: maak er een gezellige, warme periode van met jullie gezin! 
31 don We wensen jullie een fijne oudejaarsavond.  

 JANUARI 2021 voor 
1 vrij Een gezond, boeiend, interessant,… 2021 gewenst! IEDEREEN!!! 
2 zat   
3 zon   
4 maa We zien jullie allemaal graag terug op school! ALLE KLASSEN 

  


