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~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ Tijdens de laatste week voor de herfstvakantie 
werd er bewust ingezet op verschillende leerdoelen uit het leerplan ZILL (zin in leren, zin 
in leven). Tijdens het werken in de schoolmoestuin en tijdens onze opruimactie 

stimuleerden we ondernemingszin. Initiatief durven nemen is een zeer belangrijk doel, maar ook 
motorische ontwikkeling werd door deze activiteiten gestimuleerd. ZILL is een breed leerplan. Om deze 
te ontwikkelen is het belangrijk dat we als school veel onderwijsarrangementen aanbieden. Als school 
willen we hier absoluut verschil maken. 
 

 

 ~ NIEUWS ~  
 Na rijp beraad hebben we beslist om ons los te koppelen van de marsepeinactie van het 
middelbaar en zélf een initiatief op poten te zetten. Hierover volgt meer info na de vakantie. 

 Op de kalender ziet u bij 18 november de schoendozenactie van Broeder Willy staan. Voor nieuwe 
ouders leggen we dit al kort uit. Binnenkort ontvangt u hierover nog uitleg via Gimme. 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. 

 De opruimactie van donderdag 25 oktober was een groot succes. Kinderen gingen in héél veel 
straten op zoek naar zwerfvuil. Veel blikjes, flessen, papiertjes werden netjes opgeruimd. Ze zijn zich nu 
weer heel bewust van deze problematiek: “Schandalig dat mensen zoveel gewoon op straat gooien.” 

 Wegens omstandigheden wordt de tweedaagse van het derde leerjaar verplaatst. Zij verblijven 
een nachtje op locatie van maandag 22 juni 2020 op dinsdag 23 juni 2020. 

 Ons haakproject van vorig schooljaar was écht een succes. Crazy Crochet heeft bij het Guinness 
World Record boek ingezonden om “de grootste gehaakte poncho ter wereld” te maken. Een poncho 
geeft ook warmte, leg je ook over je heen, kunnen we neerleggen zoals een deken en is haalbaar voor dit 
project. We zijn blij dat we hieraan konden meewerken. Foto’s van dit warme initiatief staan op onze 
website! 

 Noteer zeker al vrijdag 31 januari in jullie agenda, want dan is het weer muziekavond. 
Jullie kinderen zullen weer schitteren op ons podium! 
 

 

 
 ~JEUGDRAAD ~ De jeugdraad zorgde voor spelideeën. Op verschillende plaatsen op onze 
speelplaats (aan chalets, aan de toiletten,…) hangen papieren met spelletjes en ideetjes om te 
spelen tijdens de speeltijden. 

 



 
~ LAGERCOLLEGEESSEN.BE ~ Op onze nieuwe website proberen we regelmatig reportages 
toe te voegen van activiteiten van uw kind(eren). Je kan op de homepagina naar beneden 
scrollen voor deze verhalen, of via het menu onder ‘Home’ meteen naar ‘activiteiten’ klikken. 

 
 
 

~ VRIENDSCHAPSHUIS ~ Tijdens de wintermaanden trachten we elke dag het 
vriendschapshuis open te houden tijdens de middag. Hier komen een 15-tal kinderen rustig 

kleuren, spelen, een boek lezen,… tijdens de middagpauze omdat ze even weg willen van de drukte van 
de speelplaats. Via Gimme vragen we u aan te duiden of je interesse hebt om het vriendschapshuis te 
begeleiden, al is het maar één keer. Wij zullen u dan contacteren om af te spreken.  
 

 

~ VERVOER ~ Om de komende wintermaanden zichtbaar en veilig naar school te komen, 
starten we na de herfstvakantie terug aan ons project 'helm op, fluo top'. Kinderen krijgen 

opnieuw een stickerkaart in de klas en verdienen één sticker (helm of fluohesje) of twee stickers (helm 
én fluohesje) per dag. Met deze stickerkaart kunnen kinderen een uitstap verdienen naar Serpentarium 
in Blankenberge en naar ZOO Antwerpen of Planckendael. Als de kaart vol is, kan er klassikaal verder 
worden gespaard voor klasprijzen. Gemiddeld draagt 1 op 3 kinderen fluo om naar school te komen. 
Tijdens deze actie stijgt dit naar 8 op 10 kinderen. Ook het dragen van een fietshelm stijgt met zo'n 
25%. Zeer goede maar vooral belangrijke resultaten waar we graag aan meewerken! 
Elk kind heeft het groene fluo hesje de eerste keer van de school gekregen. Is het te klein of verloren geraakt? Een nieuw 
hesje kan je op het secretariaat verkrijgen voor €5. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zwerfvuil-opruimactie in de ruime omgeving van onze school! 



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

 NOVEMBER 2019 voor 
1 vrijdag   
2 zaterdag   
3 zondag   
4 maandag   
5 dinsdag   
6 woensdag   
7 donderdag Zwemmen 2A+2B+3A+3B 
8 vrijdag Wieltjesdag 2e leerjaar 2A+2B 
9 zaterdag   

10 zondag   
11 maandag Wapenstilstand  

12 dinsdag 
Groeigesprekken deze week 
Uitstap “Oorlogswandeling Mastenbos” 
Uitstap “Naar bakker Van Bedaf” 

ALLE KLASSEN 
5A+5B 
1A+1B 

13 woensdag Werken in de moestuin 1A+1B+3A+3B+5A+5B 
14 donderdag   

15 vrijdag 
Soep voor de hele school (gemaakt door 5A) 
Wieltjesdag 1e leerjaar 

5A + ALLE KLASSEN 
1A+1B 

16 zaterdag   
17 zondag   
18 maandag Schoendoosactie Broeder Willy ALLE KLASSEN 
19 dinsdag   
20 woensdag   

21 donderdag 

Evaluatiemateriaal 
Groeirapport 1 
Uitstap “Toneel @ Rex” 
Zwemmen 

IEDEREEN 
IEDEREEN 
3A+3B+4A+4B 
2A+2B+4A+4B 

22 vrijdag 
Uitstap “Kronkeldidoe” 
Wieltjesdag 6e leerjaar 

1A+1B 
6A+6B 

23 zaterdag   
24 zondag   
25 maandag Oudercontacten ALLE KLASSEN 

26 dinsdag 
Oudercontacten 
Medisch onderzoek  

ALLE KLASSEN 
4A+4B 

27 woensdag   
28 donderdag   

29 vrijdag 
Soep voor de hele school (gemaakt door 5B) 
Wieltjesdag 5e leerjaar 

5B + ALLE KLASSEN 
5A+5B 

30 zaterdag   
 


