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COLLEGEWEETJES JANUARI 2023 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT & MEESTER TIM ~ De eerste, lange periode 
van vier maanden tot de kerstvakantie is weeral voorbij. In de voorbije maand 
zagen we weer heel veel fijne momenten: van een zalige, rustige sfeer tijdens LIST 

of tijdens het schrijven van de nieuwjaarsbrieven, over leergierige en gemotiveerde kinderen 
tijdens een doorschuif of hoekenwerk en kletsnatte, maar ook enthousiaste leerlingen tijdens 
het schaatsmoment deze week. Na de inspanning volgt de ontspanning. Geniet nu maar van 
een deugddoende, welverdiende kerstvakantie. Geniet van het koken of het lekker aanschuiven, 
ontspan, wandel, rust, sport, doe eens lekker niets, speel een gezelschapsspelletje, lees een 
boek,... Doe vooral waar je zelf zin in hebt. We wensen u opnieuw een nieuwig gelukjaar! 
Gelukkig nieuwjaar! 
 

We kijken alvast even vooruit. Op vrijdag 10 februari willen we jullie kinderen nog eens (letterlijk) 
in the spotlights zetten! Corona gooide enkele jaren roet in het eten (we hebben dat dan opgevangen 

met College TV en het buitenfeest ‘back to basics’ vorig schooljaar), maar nu kunnen we opnieuw een feestavond 
in de sporthal organiseren: een muziekavond! Blokkeer je agenda die avond, want we maken er 
weer een mooie show van, waarin alle kinderen kunnen schitteren. 
 

 ~ NIEUWS ~ 
 We wensen juf Karina, één van onze twee poetsvrouwen, een dikke proficiat met de 
geboorte van haar kleindochter Emilie! 

 

 Vrijdag 10 februari is een datum die u moet noteren in uw agenda! Of hadden we dat 
hierboven al eens gezegd? Dan halen we onze muziekavond van onder het stof! De exacte uren 
zullen we kort na de vakantie communiceren! 

 

 PARKINGNIEUWS: In deze periode van het jaar komen er meer kinderen met de auto en dus 
wordt het ook weer drukker op de parking. Mogen we vragen zoveel mogelijk ‘door te schuiven’ 
en mooi en niet te ruim te parkeren? Op die manier kunnen er DRIE AUTO’S ACHTER ELKAAR staan in 
de breedte van een basketveld en winnen we dus veel plaats! Nogmaals: alle auto’s moeten 
parkeren/wachten op de basketvelden, niet voor het middelbaar! Wat een mooi voornemen om 
vanaf januari (weeral) toe te passen… 
 

~ OUDERRAAD ~ Onlangs zaten verschillende enthousiaste ouders samen om o.a. de 
twee enquêtes te bespreken. Op het smartschoolgebruik komen we later nog terug. 
De bevraging over de Efteling was echter héél duidelijk: maar liefst 85% wil de uitstap 

laten doorgaan. Daarom gaat de ouderraad verder aan de slag om gerichte acties te doen om 
de kosten mee te kunnen dragen. Tijdens de muziekavond van 10 februari zal de start al 
gemaakt worden! 
 

~ TROOPER ~ Nog snel online enkele kerstaankopen doen? Denk je bij de aankoop 
je (online) bestellingen misschien ook een keertje aan ons? Bedankt! Echt. 
 

Of ga je misschien al een reisje ? Reserveer je plaatsje in , of . 
Boek je in de  via onze trooperpagina! Zo kan je soms zonder enige meerkost voor jou 
een zot leuk bedragje aan onze school schenken. 

www.trooper.be/lagercollegeessen 
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~ KALENDER JANUARI ~ In dit maandoverzicht geven we al de belangrijkste zaken 
weer. Wekelijks ontvangt u EEN OVERZICHTJE VIA DE STARTPAGINA OP SMARTSCHOOL. 

 JANUARI 2023 voor 

1-8 
Gelukkig nieuwjaar! 

IEDEREEN! 
Geniet nog van een zalig weekje extra na de feestdagen. 

9 maa Zwemmen 2e + 4e leerjaar 2A+2B+4A+4B 
10 din   
11 woe Trefbaltornooi 3e + 4e leerjaar (namiddag) INGESCHREVEN LLN. 
12 don   

13 vrij 
Wieltjesdag 2e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 4A) (onder voorbehoud) 

2A+2B 
4A + ALLE KLASSEN 

14 zat   
15 zon   
16 maa Zwemmen 2e + 5e leerjaar 2A+2B+5A+5B 
17 din   

18 woe 
Aanplanting klimaatbos 5e leerjaar 
Ouderraadvergadering (20u00) – in de leraarskamer 

5A+5B 
 

19 don Toneel Olifant & Krokodil 1e leerjaar 1A+1B 

20 vrij 

Toneel Olifant & Krokodil 2e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 3A) 
Wieltjesdag 1e leerjaar 
Evaluatiemateriaal mee naar huis 

2A+2B 
3A + ALLE KLASSEN 
1A+1B 
ALLE KLASSEN 

21 zat   
22 zon   
23 maa Zwemmen 2e + 6e leerjaar 2A+2B+6A+6B+6C 
24 din   
25 woe   
26 don   
27 vrij Wieltjesdag 6e leerjaar 6A+6B+6C 
28 zat   
29 zon   

30 maa 
Medisch onderzoek 1e en 5e leerjaar 
Zwemmen 2e + 4e leerjaar 

1A+1B+5A+5B 
2A+2B+4A+4B 

31 din   
1 feb woe Pedagogische studiedag  

 

Vrijdag 10 februari is het MUZIEKAVOND! Hadden we dat al gezegd in deze collegeweetjes? 
Hopelijk kan u massaal aanwezig zijn! We zetten de kinderen in de spotlights! Ze zullen weer 
schitteren! En uw ogen kunnen dan glinsteren van trotsheid. Wij kijken er naar uit. Tot dan!? 


