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COLLEGEWEETJES EINDE SCHOOLJAAR 2021-2022 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT EN MEESTER TIM~ Om met een cliché te 
starten: het schooljaar is weer voorbij gevlogen. We herinneren ons de start in 
september nog wel: we konden redelijk gewoon starten, enkel externen mochten 

de school niet binnen. Niet veel later was het toch weer ‘prijs’ en liepen we opnieuw met 
mondmaskers rond. Gelukkig kon halverwege het schooljaar weer naar ‘normale modus’ 
overgeschakeld worden. Uitstappen verschenen terug op de planning, extra activiteiten 
werden weer opgenomen in de agenda. Blikken we terug op extra activiteiten van het voorbije 
schooljaar, dan denken we spontaan aan het Kick-off-festival begin september (met optredens 
van de Ketnetband en Camille), het maken van het supergrote wielershirt, het werken in de 
moestuin, uitstapjes naar Antwerpen, Technopolis, een echte tennismatch, de Beekse Bergen, 
Planckendael, de boerderij of de Rex, het superkoude college café net voor de paasvakantie, de 
sportdagen, de erfgoedweek, het ‘back to basics’-schoolfeest, de warme picknick van enkele 
weken geleden en het kindereindfeest waar ook heel veel ouders kwamen helpen! Geweldig! 
Wat waren we ook blij dat het logeren, de tweedaagse, de zeeklassen en eindejaarsreis weer 
zoals gebruikelijk konden doorgaan. Zalig om de kinderen in een andere context ook te leren 
kennen én allerlei dingen te leren. 
Op school was de grootste verandering misschien wel de SCHOOLBIB. Nog meer dan anders lag 
onze FOCUS OP LEZEN. Dat zal de komende jaren ook zo blijven. Lezen is zo ontzettend belangrijk 
dat we hierop blijven inzetten. Je zal dan ook nog regelmatig ‘leesnieuws’ mogen verwachten 
in de collegeweetjes. 
 
Als slot van dit schooljaar wensen we jullie, ouders, nog te bedanken voor het vertrouwen. We 
zijn dankbaar dat we met uw kind(eren) aan de slag mogen gaan, dat we hen mogen helpen 
GROEIEN EN ONTWIKKELEN, dat we hen mogen begeleiden op hun eigen pad. We laden onze 
batterijen weer op tot in supermodus om volgend schooljaar opnieuw te knallen, voor en met 
jullie kinderen. Geniet van de vakantie, van de rust, van het vervelen, van de ontspanning. 
 
 

 ~ SCHOOLMOESTUIN ~ We zijn erg trots op onze schoolmoestuin. In de 
zomervakantie zal er weer heel wat groeien: groenten en ook onkruid… De komende 
weken zullen ouders en andere tuiniers onze bedden mee onderhouden. Vanaf 

september trekken onze kinderen opnieuw richting de paterstuin om te wroeten en te wieden, 
te oogsten, spelen en ravotten.  
 
 

~ OUDERRAAD ~ De ouderraad is een stevige achterban voor onze school. Ze 
ondersteunen ons bij allerlei activiteiten. Meer info over de eerste vergadering 
volgt in de loop van september!  
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~ EEN BLIK OP VOLGEND SCHOOLJAAR ~ Het huidige schooljaar is nog maar nét 
afgelopen en we kijken al uit naar 1 september 2022. We willen jullie al een beetje 

info bezorgen, al kunnen we –jammer genoeg– nog niet alles volledig meedelen. In een nieuw 
jaar staan steevast enkele vernieuwingen op het programma.  
 
KLASLIJSTEN 
Net zoals vorig schooljaar kunnen we de juiste klasverdelingen nog niet geven. De minister 
belooft steeds uren en lestijden, maar deze komen opnieuw heel laat en zijn nog niet allemaal 
binnen. Dat betekent dat we in de vakantie nog veel werk hebben om de volledige puzzel te 
leggen. Welke klas naar welke juf(fen) gaat en de volledige invulling van andere ondersteuners, 
zullen we rond 24 augustus communiceren via onze website.  
 
TEAM COLLEGE 
Met een vertrouwd team gaan we aan de slag in het komende schooljaar. Vermoedelijk 
verwelkomen we nog enkele nieuwe gezichten. We kijken er naar uit om met uw kind(eren) te 
mogen werken, ze te doen groeien en ontwikkelen, vertrouwen en alle kansen te geven! 
 
BENODIGDHEDEN 
De benodigdheden voor dit schooljaar hebben we hieronder gebundeld. Kijk goed bij het juiste 
leerjaar en probeer dit zo snel mogelijk in orde te maken. 
VOOR ALLE LEERJAREN 
in je pennenzak in je boekentas 
 potlood en gom    schaar 
 blauwe en groene pen   lat van 30cm 
 puntenslijper met opvangbakje  markeerstift 
 lijmstift (geen natte, lopende lijm)  kleurpotloden  
               en viltstiften 
(Indien uw kind dit materiaal niet heeft, zal de school dit aanbieden.) 

 een stevige kaft (met elastiek) voor briefwisseling, 
agenda, taken,… 
 een fruit-of koekendoosje 
 een brooddoos en drinkbus (water) 

in je turnzak in je zwemtas 
 Turnkledij van de school (groene T-shirt en groen broekje) 
 Aangepaste turnschoenen: een echte ‘binnenschoen’ 
(turnpantoffels of apart paar sportschoenen voor op onze 
sportvloer) ~ zorg ervoor dat de kinderen hun schoenen zélf 
kunnen aandoen/vastdoen. 
 Lange haren moeten vast tijdens de turnles. Stop een 
extra elastiekje in je turnzak. 

 Grote + kleine handdoek, je badpak/zwemshort 
(short mag niet over de knieën komen!) 
 We zwemmen vanaf nu op maandag in De Stok, 
Roosendaal. (de planning hiervan komt via 
smartschool/in de collegeweetjes) 
 Lange haren moeten vast. 
 

 

SPECIFIEK VOOR HET… 
1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 
 twee doosjes voor letter –en 
rekenkaartjes (kaartjes zijn 5-6cm groot) 

 een kussentje voor de zithoek 
 pantoffels met een stevige zool (*) 
 twee kleine doosjes (voor rekenkaartjes) 

 geodriehoek () 
 pantoffels met een stevige zool (*) 
 doosje voor tafelkaartjes indien je 
er geen meer hebt 

4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 
 geodriehoek () 
 pantoffels met een stevige zool (*) 
 

 geodriehoek () 
 zakrekenmachine () 
 pantoffels met een stevige zool (*) 
 kaftpapier (voor boek van Frans) 

 geodriehoek () 
 zakrekenmachine () 
 kaftpapier (voor boek van Frans) 

(*) We geven de voorkeur aan pantoffels met een stevige zool. We moeten er ook mee op de trappen stappen en 
als het regent bij een brand(oefening) moeten we er ook mee buiten stappen. 
() Indien uw kind dit niet heeft, kan het gebruikt worden van school. 
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GIMME WORDT VERVANGEN DOOR SMARTSCHOOL 
Door de inkanteling bij het schoolbestuur van Koba Noorderkempen 
zullen we overschakelen naar Smartschool om te communiceren. Dat 

betekent dat de kanalen op Gimme stilaan zullen verdwijnen. We kunnen de communicatie via 
Smartschool echter pas volledig (kunnen) opstarten wanneer alle klassen juist staan. Tot die 
tijd zullen we (in de vakantie) communiceren via ONZE WEBSITE. Rechtsboven kan u doorklikken 
naar de collegeweetjes. Daar zullen we de nodige brieven plaatsen. https://lagercollegeessen.be/collegeweetjes  

 
KIJKMOMENTJE IN DE KLAS 
Een keertje komen kijken in de nieuwe klas is natuurlijk heel tof. Zo kan je de nieuwe juf al eens 
ontmoeten en ontdekken of er nieuwe klasgenoten in je klas komen. MAANDAG 29 AUGUSTUS 
(16U00-17U00) zetten we de deuren voor u open!  
Tijdens dit uur kan ook nieuwe turnkledij gepast worden. (betalen gebeurt via de schoolrekening) 
 
FACEBOOK & INSTAGRAM 
Onze facebookpagina blijft ook fijn om te volgen; denk maar aan foto’s of filmpjes en 
sporadisch eens wat weetjes. https://www.facebook.com/lagercollegeessen  

We hebben ook een instagramaccount. Volgen maar… 
https://www.instagram.com/lagercollegeessen/  

 
KALENDER 
Op onze website (https://lagercollegeessen.be/onze-school/kalender) staat een overzicht met 
vakantie –en verlofdagen voor dit schooljaar. 
 
 
 

~ TROOPER ~ Sinds twee schooljaren hebben we een -pagina opgestart. 
Door enkele gerichte acties hebben we hiermee al € 3000 opgehaald. Dat is dus toch 
wel een succes! Daarom gaan we hier rustig mee verder. 
Voor wie nog niet bekend is met het systeem. Bij online aankopen kan er achter de 

schermen een klein bedragje naar onze school doorgestort worden, zonder dat u meer moet 
betalen. Bij meer dan 1000 webshops werkt dit! Ga naar www.trooper.be/lagercollegeessen 
en klik van daaruit door naar je webshop. Daarna verandert er niets, maar krijgen wij wel 
centjes. Wij weten uiteraard niet wat u koopt, we ontvangen enkel anoniem kleine bedragen 
waarmee we heel blij zijn! Er zijn écht veel webshops die meewerken. Alle kleine beetjes helpen! 
Bedankt! 

www.trooper.be/lagercollegeessen  

         
Meer dan 1000 webshops werken mee! 
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