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COLLEGEWEETJES OKTOBER 2022 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT & MEESTER TIM ~ Zullen we met een cliché 
beginnen? Wat is die eerste maand van het schooljaar weer voorbij gevlogen. Die 
eerste maand van ontmoeten, ontdekken, herhalen en terug wennen zit er op. In 

de klas heeft uw kind vast al verschillende leerkrachten gezien. In elke graad staat immers een 
zorgbegeleider die komt co-teachen, in groep mee komt werken of enkele leerlingen individueel 
komt begeleiden. Die werking is heel fijn, voor zowel de kinderen als de leerkracht. Ook worden 
er meer en meer ‘bewegingsoefeningen’ aan de lessen gekoppeld of buiten gedaan, want 
bewegend leren is iets waar we echt op willen inzetten dit jaar. 
 

In deze Collegeweetjes geven we u meer info over Smartschool, herhalen we enkele afspraken, 
leest u meer over het zwemmen en ‘bewegend leren’, een afspraak rond de nabewaking en 
nodigen we u uit om eens langs onze Trooperpagina te gaan! 
 

Blikken we al even vooruit naar het einde van oktober, dan hopen we dat we u allen mogen 
verwelkomen op ons College Café: een gezellig babbeltje doen op de speelplaats met andere 
ouders, leerkrachten,… Zo sluiten we die eerste periode voor de herfstvakantie samen af. 
 

Herfst? Dan zullen we zelf maar het zonnetje in huis zijn, niet? 
 
 

 SMARTSCHOOL 
Beste ouders, we beseffen erg goed dat de vernieuwing van Smartschool (voor 
sommigen onder jullie) een grote stap is. Dat is het ook voor ons. We proberen de 

schoonheidsfoutjes van Smartschool door te geven en/of zelf aan te passen. Zo hebt u vast al 
gemerkt dat vanaf nu ‘schoolberichten’ enkel naar de oudste leerlingen worden verstuurd. Denk 
bijvoorbeeld aan de info van de ouderraad of de scholenveldloop. 
In deze collegeweetjes vindt u steeds al een maandkalender. In het weekend zullen we telkens 
een WEEKOVERZICHT geven dat als nieuwsbericht verschijnt op de startpagina (van elk kind). Zo 
ziet u steeds wanneer ze gaan zwemmen, wieltjesdag hebben, op uitstap gaan, e.d. 

Ga naar Smartschool en klik op ‘start’. Daar vindt u dit overzicht. Neem de tijd om dit 
dan op uw persoonlijke kalender te noteren. 
 

 
 ~ SCHOOLMOESTUIN ~ In onze moestuin is onlangs hard gewerkt door enkele 
(groot-)ouders, waarvoor dank. Onze bedden werden weer proper gezet. Nu kunnen 
de kinderen de tuin verder onderhouden en winterklaar maken. Ondertussen worden 

ook de laatste groenten (koolrabi, courgetten, prei, wortelen en pompoen) geoogst, die dan 
weer worden gebruikt voor de heerlijke soep! 
 
 

~ SOEPOUDERS ~ De soepouders zijn ook weer gestart met hun mooie traditie. De 
eerste soep werd door 6A gemaakt en gesmaakt door alle leerlingen. Tot de 
paasvakantie zal er gemiddeld tweewekelijks soep gemaakt worden door een 

andere klas. Die planning zullen we telkens in het weekoverzicht zetten op Smartschool. Hebt 
u zin en tijd om dit enkele uurtjes te begeleiden, laat het dan zeker weten aan meester Tim. 
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NIEUWS VAN DE TURNLEERKRACHTEN: ZWEMMEN IN DE STOK 
Nieuw dit jaar is dat we gaan zwemmen in De Stok in Roosendaal. Onze turnleerkrachten geven 
hier graag een woordje uitleg over. De kinderen worden in kleuren onderverdeeld (*): 

 rood  ondiepe kind heeft schrik en/of heeft zeer beperkte vaardigheden 
 groen  ondiepe kind is schrikvrij en heeft beperkte vaardigheden 
 blauw  (on-)diepe kind kan drijven, beenslag, armslag, begint te zwemmen 

en/of kan zwemmen maar technisch beperkt (steekvoet, ...). 
 oranje-geel diepe   kind kan in het diepe zwemmen op de buik en de rug 

Verdere vaardigheden zoals duiken, door het gat zwemmen, 
e.d. worden aangeleerd. 

Het A-diploma komt na oranje-geel. Dit is wat we graag bij alle kinderen willen bereiken in de 
lagere school. Daarna heb je nog het B-diploma (brons) en het C-diploma (zilver) met 
uitgebreide vaardigheden. 
De kleurcode betekent dat het kind daaraan oefent, niet dat het al behaald is. Dus zit hij/zij in blauw 
oefenen ze op de vaardigheden van blauw. Zijn ze behaald, dan schuiven ze een groepje door. 
 

Het kan zijn dat uw kind in een ‘foute’ groep zit. Tijdens het schoolzwemmen zijn we met veel 
kinderen. Soms kunnen kinderen al wel in het diepe maar zitten ze nog even in het ondiepe. Of 
ze hebben een technisch probleem waaraan gewerkt wordt... of die kinderen worden snel 
doorgeschoven naar een volgende groep.  
 

Of er tijd gemaakt gaat worden voor ‘diplomazwemmen’, is nog niet duidelijk. Mocht dit zo zijn, 
zullen de leerkrachten u vast op de hoogte brengen. 
 

 
 

PROJECT C  
We vertellen jullie graag over een nieuw project op onze 
school: ‘Project C’, een project met focus op BEWEGEND LEREN. 
Het is bewezen dat bewegen zéér verrijkend kan zijn bij het 

leren van nieuwe dingen. Daarom lieten we vorig jaar al een heus stickerparcours aanleggen in 
onze gangen. We willen op dat bewegen nu echt de focus leggen. Binnen ons zorgsysteem zal 
meester Jaro, gesteund door de andere zorgbegeleiders en uiteraard alle leerkrachten, dit 
‘bewegend leren’ mee uitwerken. Uw kind heeft misschien al verteld over de ‘fit-o-meter’ op de 
speelplaats, ‘bewegingsoefeningen’, of ‘rekenen terwijl ik spring’. We integreren allerlei acties ín 
de lessen (hoe kan ik de splitsingen oefenen en terwijl bewegen, kan ik Franse werkwoorden 
ook oefenen zonder op mijn stoel te zitten,…) en tegelijkertijd zetten we ook aan tot meer 
bewegen buiten de lessen of tussen de lessen door.  

 
 
 
 
 

  

NIEUW! 
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~ ENKELE AFSPRAKEN ONDER DE LOEP ~  
Graag herhalen we nog enkele afspraken, vooral voor de veiligheid van iedereen. 

 

KINDEREN OPHALEN NA SCHOOL  
U komt met de auto uw kind(eren) ophalen: 

 Jullie parkeren op de basketvelden. (NIET voor het middelbaar of aan de kerk)  
 Mogen we vragen om goed aan te sluiten op de basketvelden? Zo kunnen zeker drie 

auto’s achter elkaar parkeren en is er plaats voor iedereen. 
 (Groot-)ouders wachten dan ACHTER DE HAAG aan de basketvelden. 
Enkel auto’s die niet onder de bareel kunnen, moeten aan de kerk parkeren. Niet voor het middelbaar! Die zone 
willen we écht autovrij houden! Ter info: de basketvelden worden ook voor sport gebruikt, dus de bareel gaat 
pas open rond 15u30 (14u45 op vrijdag). 

U komt met de fiets uw kind(eren) ophalen: 
 Wachtende (groot-)ouders staan in het straatje tussen het middelbaar en de sporthal. 

o Fietsers naar Wildert (Kalmthout,…) rijden achter het middelbaar door. 
o Fietsers naar Hoek/Heikant/Centrum rijden langs het nieuwe fietspaadje. Daar is 

het opletten geblazen voor overstekende kinderen richting hun ouders op de 
basketvelden. Dat zijn jullie ondertussen al gewend hé. 

 

NABEWAKING 
Wanneer u uw kind ophaalt in de nabewaking, is het belangrijk om dit even te melden aan juf 
Linda. Zo kan juf Linda aanduiden wanneer uw kind is vertrokken (en zo betaalt u zeker niet teveel).  
 
 

START VAN DE DAG 

 Vanaf +/- 8u35 gaan de kinderen reeds naar de klas. Zo kunnen ze rustig hun boekentas 
uitladen, al een babbeltje doen met de juf of klasgenoten,… Zowel kinderen als 
leerkrachten zijn fan van deze gemoedelijke start! 

 Belangrijk: Om 8u45 start de les. Zorg er dus voor dat uw kind ten laatste 8u40 op de 
speelplaats is. Dan kan hij/zij nog rustig naar de klas wandelen. Het zorgt voor rust bij uw 
kind wanneer het TIJDIG IN DE KLAS is!  

 
 

~ TROOPER ~ Meestal geven we in onze maandelijkse collegeweetjes een 
herinnering om Trooper te blijven gebruiken. Deze keer gaan we specifiek naar de 
ZOTTE KOEKJESACTIE. Met zo’n acties kunnen we als school op een gemakkelijke manier 
een extraatje verkrijgen en zo’n extra’s kunnen we écht goed gebruiken!  

Momenteel bestelden al (of nog maar) 17 mensen enkele 
pakketten. Dat levert onze school echter al meer dan € 200 op. 
Toch mooi meegenomen hé! Alvast bedankt om deze 
trooperpagina even te checken. 
 
 
 

www.trooper.be/lagercollegeessen/julesdestrooper 
 
  

Plaats na het lezen van deze collegeweetjes meteen uw 
bestelling, dan vergeet u het zeker niet. BEDANKT !!! 

http://www.trooper.be/lagercollegeessen/julesdestrooper
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~ KALENDER OKTOBER ~ In dit maandoverzicht geven we al de belangrijkste zaken 
weer. Wekelijks ontvangt u een overzichtje via de startpagina op Smartschool. 
 

 OKTOBER 2022 voor 
1 zat   
2 zon   
3 maa Lokale verlofdag  
4 din   
5 woe Scholenveldloop (vanaf 14u00, Sportpark Hemelrijk) IEDEREEN WELKOM! 
6 don Uitstap Schamhoeve 1B 

7 vrij 
Uitstap Schamhoeve 
Wieltjesdag 6e leerjaar 

1A 
6A+6B+6C 

8 zat   
9 zon   

10 maa Zwemmen 2e en 5e leerjaar 2A+2B+5A+5B 
11 din   
12 woe Pedagogische studiedag  
13 don   

14 vrij 
Soep voor de hele school (gemaakt door 5A) 
Tennisdag (in Rozenhof, Essen) 
Wieltjesdag 5e leerjaar 

5A + ALLE KLASSEN 
6A+6B+6C 
5A+5B 

15 zat   
16 zon   
17 maa Zwemmen 2e en 6e leerjaar 2A+2B+6A+6B+6C 
18 din Uitstap Antwerpen + European Open 6A+6B+6C 
19 woe   
20 don   

21 vrij 
Evaluatiemateriaal mee naar huis 
Wieltjesdag 4e leerjaar 

ALLE KLASSEN 
4A+4B 

22 zat   
23 zon   
24 maa Zwemmen 2e en 4e leerjaar 2A+2B+4A+4B 
25 din   
26 woe   
27 don Uitstap Van Gogh Museum 3A+3B+4A+4B 

28 vrij 
Soep voor de hele school (gemaakt door 6B en 6C) 
Wieltjesdag 3e leerjaar 
College Café (vanaf 14u00) 

6B+6C + ALLE KLASSEN 
3A+3B 
IEDEREEN WELKOM! 

29 zat   
30 zon   
31 maa Start herfstvakantie: We zien jullie graag terug op maandag 7 november. 

 

Opgelet: maandag 7 november gaan 1A+1B+3A+3B zwemmen! 

Vanaf 14u00 bent u welkom op onze speelplaats. Daar openen we ons ‘café’ 
waar u gezellig iets kunt drinken en een babbeltje kunt doen met andere ouders. 
 


