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COLLEGEWEETJES FEBRUARI 2021 
~ INLEIDEND WOORDJE ~ Na de kerstvakantie konden we weer ‘normaal’ 
opstarten op school. Dat is altijd fijn.  Ondertussen hebben we ook zicht op de 

maand februari, die gelukkig ook op de gewone manier mag verlopen. Geen extra week thuis, 
geen afstandsonderwijs. In de media horen we natuurlijk veel over Britse en Zuid-Afrikaanse 
varianten. Ook de rol van kinderen wordt steeds opnieuw onder de loep genomen. Wij volgen 
uiteraard de maatregelen die ons worden opgelegd. Laat ons gewoon duimen dat alles 
normaal (wat is normaal tegenwoordig hé) mag blijven verlopen! Verandert er toch nog iets, 
dan houden we u via Gimme op de hoogte natuurlijk. 
  

~ NIEUWS ~  
❶ Via Gimme lazen jullie reeds het bericht over de afwezigheid van meester Geert. Hij 
heeft even nood aan rust en zal ook in februari nog niet naar school komen. Meester 
Geert blijft achter de schermen wel betrokken! Meester Tim neemt het even over. 

 

❷ In 6B neemt meester Ward het over van juf Eline. Zij gaat in bevallingsverlof. We wensen 
haar veel succes met de bevalling en alvast veel fijne genietmomentjes met hun tweede kindje. 
 

❸ Vrijdag 12 februari is het carnaval. Onze kinderen mogen dan een hele dag verkleed naar 
school komen. Wel vragen we naar goede jaarlijkse gewoonte om géén wapens, géén confetti, 
spuitbussen e.d. mee te geven met uw kind(eren). 
 

❹ Er is beslist dat er geen meerdaagse uitstappen mogen plaatsvinden tot en met de 
paasvakantie. Aangezien onze vierde -en vijfdeklassers in de week ná de paasvakantie richting 
de zee zouden trekken, hebben we beslist om onze zeeklassen te annuleren. Over de 
eindejaarsreis van de zesdeklassers eind juni is nog geen duidelijkheid. Dat zullen we 
communiceren van zodra hierover meer geweten is. 
 

 
~ OMDENKEN ~ We delen graag enkele mooie omdenkers die je gerust kan linken 
aan het begeleiden van kinderen, hetzij op school, hetzij thuis. 

 Geduld is in kalmte accepteren dat dingen in een andere volgorde gebeuren dan je in gedachten had.  

 Om stilstand te voorkomen moet je regelmatig even stilstaan.  

 Je weet nooit wat je allemaal zou kunnen, totdat je het probeert.  
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 ~ HET LUKT ONS NOG STEEDS ~ We zijn blij dat we nog steeds slechts een beperkt 
aantal quarantainesituaties hebben gekend op school. Er moet al wel eens een 
leerling thuis blijven maar die krijgt dan wel wat taakjes van de leerkracht. Ook 

wanneer een leerkracht preventief even moest thuisblijven, kregen we dit opgelost zodat de 
lessen gewaarborgd bleven. We hopen natuurlijk dat dit op deze manier blijft lopen.  
Onze vijfde –en zesdeklassers werden op de hoogte gebracht van de mondmaskerplicht van 
zodra er een besmetting is in hun leerjaar. Hun ouders kregen hierover de nodige info. 
 

~ VERKEERSVEILIGHEID ROND ONZE SCHOOL ~ In de vorige collegeweetjes hebben 
we al vermeld dat de schoolomgeving écht autovrij moet blijven. Toch zien we nog 
auto’s parkeren voor het middelbaar bij het ophalen van de kinderen. Mogen we 
vragen om de afspraken te volgen aub? Hieronder verduidelijken we alles met een 

plannetje. Let u aub ook op uw snelheid op en rond de parking? Bij vragen mag u ons altijd 
aanspreken of contacteren. Dank voor uw begrip en medewerking! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ TROOPER ~ Maandelijks willen we u toch even herinneren aan onze 
Trooperpagina. Een online aankoop (dat doen we bijna allemaal wel eens hé) kan door een 
eenvoudige extra klik centjes opleveren voor 
onze school, zonder dat u meer zal betalen! 

Passeer langs de -pagina van onze school vóór je iets 
gaat bestellen. Achter de schermen wordt dan een klein bedrag aan onze school geschonken. 
Deze (vele) kleine bedragen (soms zelfs maar € 0,50) kunnen echt verschil maken voor ons.  
Dank u wel! Wenst u meer uitleg, mag u gerust mailen naar meester Tim: tvantichelen@lagercollegeessen.be.  

Meer dan 600 webshops, waarvan we hieronder enkele bekende onder de aandacht brengen: 

 
 

https://www.trooper.be/lagercollegeessen  
 

mailto:tvantichelen@lagercollegeessen.be
https://www.trooper.be/lagercollegeessen
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~ LEESPROJECT ‘ESSEN LEEST’ ~ Herinnert u zich de bevraging rond ‘lezen’ eerder 
dit schooljaar? Die bevraging kadert in het project ‘Essen Leest!’ - een samenwerking 

tussen de Essense lagere scholen, de bibliotheek en CEGO. 

Een eerste fase in het project bestond er in om voor 
elke school een ‘leesfoto’ op te maken: een stand 
van zaken over het huidige leesonderwijs. Jullie 
deelname aan de bevraging was hierbij zeer 
waardevol. Op basis van deze leesfoto stellen we 
een actieplan op om het leesonderwijs op onze 
school nog krachtiger te maken. 

Maar liefst twee derde van de ouders van onze 
school nam deel aan de bevraging. Jullie 
betrokkenheid is dus erg groot, en dat waarderen 
we enorm! Jullie zijn immers een belangrijke 
partner bij de leesontwikkeling van jullie kind(eren). 

We delen dan ook graag enkele resultaten van 
deze ouderbevraging. 

 We stellen graag vast dat de grote meerderheid van de ouders –maar liefst 92%– ervaart 
dat we (zeer) veel groei stimuleren bij het lezen van hun kind(eren). 

 8 op de 10 kinderen uit het eerste leerjaar worden minstens een paar keer per week 
voorgelezen door een ouder. Dat percentage neemt geleidelijk aan af. In het zesde 
leerjaar geldt dit nog slechts voor ongeveer 1 op de 10 leerlingen. Toch blijkt voorlezen 
–ook aan oudere kinderen– een zeer gunstig effect te hebben op de taalontwikkeling. 

Om onze leerlingen alle kansen te geven om gemotiveerde 
lezers te worden, willen we hen ook toegang geven tot het 
beste leesmateriaal. Daarom werken we in dit project samen 
met de bibliotheek van Essen die ons helpt met het oprichten 
van onze eigen schoolbib. We krijgen ook een 
zelfuitleenapparaat en elk kind zal een lezerspas krijgen. Die 
lezerspas kan trouwens ook worden gebruikt in de 
hoofdbibliotheek. 

Ondertussen is onze eigen collectie opgeschoond en geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt 
onze collectie aangevuld met de boeken uit de wisselcollectie van de bibliotheek. Het doel is om 
op het einde van het project dankzij de subsidies minstens 7 kwaliteitsvolle boeken per kind te 
voorzien in de schoolbib! 

Meer info over het project ‘Essen Leest!’ vindt u op de website van de bibliotheek: 
https://essen.bibliotheek.be/het-project-essen-leest  

  

https://essen.bibliotheek.be/het-project-essen-leest
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~ KALENDER FEBRUARI ~ Via Gimme volgt u de belangrijkste dingen. Toch delen we 
hier een maandoverzicht, ook al is het (nog steeds) redelijk beperkt, zo zonder 
uitstappen e.d. 

 

 FEBRUARI 2021 voor 
1 maa   
2 din   
3 woe   
4 don   
5 vrij Wieltjesdag 5e leerjaar 5A+5B 
6 zat   
7 zon   
8 maa   
9 din   

10 woe   
11 don   

12 vrij 
Soep voor de hele school (gemaakt door 2B) 
Wieltjesdag 6e leerjaar 
CARNAVAL 

2B + ALLE LEERLINGEN 
6A+6B 
ALLE KINDEREN 

13 zat Start krokusvakantie  
14 zon   
15 maa   
16 din   
17 woe   
18 don   
19 vrij   
20 zat   
21 zon   
22 maa   
23 din   
24 woe   
25 don   

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

1A+1B 
1A + ALLE LEERLINGEN 

27 zat   
28 zon   

   

Naar goede jaarlijkse gewoonte maken we enkele afspraken rond 
Carnaval. De kinderen mogen een hele dag verkleed naar school 
komen. Wapens, confetti, spuitbussen e.d. zijn niet toegelaten.  


