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COLLEGEWEETJES FEBRUARI 2022 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ De eerste drie weken in 2022 zijn weeral 
voorbijgevlogen. Na Delta was deze periode Omikron de nieuwe leerling. En de 

besmettingen liepen vlot binnen. In veel scholen in de omgeving was het amper te handhaven. 
Ook wij deelden in de klappen met enkele klassluitingen en zelfs een korte schoolsluiting tot 
gevolg. *Dat willen we natuurlijk echt niet. We hopen dat de cijfers in de hele maatschappij in 
goede zin blijven evolueren zodat ook op school alles (terug) zo normaal mogelijk kan verlopen. 
En vooral: duimen dat iedereen gezond mag blijven! In aparte updates houden we u op de 
hoogte mochten er grote wijzigingen zijn betreffende de maatregelen. 
 

~ CORONA-UPDATE ~ Na woensdag is de belangrijkste nieuwe maatregel voor 
u als ouder: “WIE POSITIEF TEST, BLIJFT THUIS.” Verder verwachten we alle kinderen 
op school. Er wordt géén afstandsonderwijs gegeven. Aanwezig zijn op school is 

écht belangrijk om onze doelen te halen. Niet alleen inhoudelijk is dit belangrijk, ook sociaal-
emotioneel heeft het echt belang dat uw kind aanwezig is op school.   
Het spreekt voor zich dat de kinderen die ziek zijn en/of positief testen thuis blijven. 
HET IS BELANGRIJK DAT U DIT STEEDS BLIJFT MELDEN AAN DE SCHOOL! Laat hierbij ook steeds weten 
waarom de kinderen thuis blijven en tot hoe lang uw kind in quarantaine zal moeten blijven. 
 

 ~ NIEUWS ~ 
 Boekenbeurs Pardoes hebben we helaas moeten ANNULEREN. De coronamaatregelen 
laten het niet toe om op school zo’n evenement te organiseren. 

 

 Mogen we vragen om zeker VOLDOENDE MONDMASKERS mee te geven met uw kind(eren)? We 
moeten er teveel zelf voorzien en dat is niet zo fijn. Bedankt om dit in orde te maken. Een zakje 
met enkele reserve-exemplaren is geen overbodige luxe. Steek dit in de kaft van uw kind(eren). 
 

 Carnaval vieren we op vrijdag 25 februari. 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).  
 

~ INSCHRIJVINGEN 2022-2023 ~ Vanaf februari wordt er weer stilaan gewerkt aan 
volgend schooljaar. Onze infoavond voor nieuwe ouders staat gepland op woensdag 
23 februari. We wachten de maatregelen nog verder af, maar de kans is reëel dat dit 
een digitale infoavond zal (moeten) worden. 

 Van 1 tot 15 maart mogen broers/zussen en kinderen van personeelsleden al inschrijven, gebruikmakend van de voorrangsregel. 
Binnenkort kan u zich hiervoor aanmelden via Gimme. Wij zullen u dan contacteren om dit in orde te maken. 

 Vanaf 16 maart mogen ook alle andere kinderen ingeschreven worden. De manier waarop (fysiek of digitaal) zal bepaald 
worden door de op dat moment geldende maatregelen. Mocht u mensen kennen die geïnteresseerd zijn in onze school, laat ze 
dan contact opnemen met de school of verwijs naar onze website: www.lagercollegeessen.be/inschrijven. 

 

~ ESSEN LEEST! COLLEGE LEEST! ~ We blijven het herhalen: lezen is ont-zet-tend 
belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Ook voor jezelf kan dit wonderen doen: 
geen gsm, geen computer, geen tv – wel een roman, krant, dichtbundel of 

weetjesboek. Zo geef je ook meteen het goede voorbeeld. ZIEN LEZEN DOET LEZEN. Onze 
leerkrachten worden in de komende periode uitgedaagd om elke dag een klein stukje voor te 
lezen, want ja hoor, ook voorlezen stimuleert het lezen!  
 

Sorry, mijn weekend is al volgeboekt... Lezen is een paspoort tot ontelbare avonturen. 

http://www.lagercollegeessen.be/inschrijven
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~ MILIEU EN OMGEVING ~ Als school te midden van het groen, zijn we blij dat we 
regelmatig ook mee inspanningen kunnen doen ten voordele van het klimaat. 
 Zo werden onlangs op onze speelplaats TWEE NIEUWE, GROTE BOMEN geplant. Weer 

een beetje minder verharding, extra bomen én schaduw voor de chalets van 6A en 6B. 
 In de Duinzandlaan, vlak achter ‘onze’ collegetuin, zal binnenkort EEN EXTRA BOS VAN 

8000M² aangeplant worden. We kregen de vraag of (een deel van) onze kinderen willen 
helpen met het planten van 1200 bomen en struiken. Wij hebben uiteraard volmondig 
‘ja’ geantwoord! De vierde-, vijfde- en zesdeklassers gaan volgende week aan de slag! 

 Doen jullie ook mee? LAAT ZEKER JE AUTO NIET DRAAIEN OP DE PARKING TERWIJL JE WACHT OP DE 

KINDEREN! Of kom een keertje extra te voet of met de fiets? Het zijn kleine inspanningen 
die toch ook weer een beetje helpen om onze lucht proper te houden. 

 

 

~  ~ Wat nu volgt, klinkt mogelijk een beetje ‘gek’. We hebben zelfs 
getwijfeld of we dit zouden vertellen. En toch… toch gaan we de volgende 
Trooperactie ook aan jullie, lieve ouders, kenbaar maken. Het is gewoon TE 

GEMAKKELIJK OM OP DEZE MANIER CENTEN BINNEN TE HALEN VOOR ONZE SCHOOL. 
Zoals gezegd, heeft de Trooperactie van de Jules Destrooperkoekjes meer dan € 600 opgebracht. In de jeugdraad 
werd beslist hiermee al enkele nieuwe tuimelbuizen aan te kopen! 
Nu volgt een actie voor de volwassenen, een actie waar we de kinderen buiten willen houden. 
CORNET komt namelijk met een aanlokkelijk voorstel: per bak/doos dat je aankoopt, schenkt 
CORNET 10 euro aan onze school.  
 Het bestellen gaat op dezelfde manier als bij de koekjesactie: een 

eigen online webshop waar je jouw bestelling kan doorgeven: 
www.trooper.be/lagercollegeessen/cornet  

 Noteer bij de opmerkingen even de naam van je kind(eren).  
 Alle bakken worden op school geleverd en kunnen daar dan 

opgehaald worden. (Dat spreken we dan later af!) 
 

We ondertekenen uiteraard de Arnolduscode. Kinderen verkopen geen bier, kinderen 
leveren geen bier. Bekijk het als een Xavier Waterslaegherspakketje zoals bij onze College-
TV vorig schooljaar. Je bestelt en haalt het zelf op. 

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. 
 

 
 

www.trooper.be/lagercollegeessen/cornet  
 
En er bereikte ons deze week nóg een actie. Streamingdienst Streamz wil 
meebouwen aan de dreamz van Lagere School College Essen door ons € 25 

COMMISSIE te schenken VOOR ELK STREAMZ JAARABONNEMENT dat tussen 1 en 28 
februari 2022 wordt aangegaan via www.trooper.be/lagercollegeessen.  
  

http://www.trooper.be/lagercollegeessen/cornet
http://www.trooper.be/lagercollegeessen/cornet
http://links.trooper.be/ls/click?upn=wcgcNuom87l8cfbRVovyS0JX60kRdKgDi5Kx071j1QPrmiGgSg1O94M6bre9XnxbaEC34oA8Z9iRZsycAuiA1pMWEOefWteVIjCpuB7aMDSSihG5j4LmthWQWSYrgoJOw5e6QnMAKvFvYeUo6lGVRQ-3D-3DDNnI_mmlkGzgHEToRBDVXY85-2FenV-2F39GFJTKgqeMgRJWuyqqHL5jL5dHUgK-2BhgzWiEn5q0V4fXhkR4H0YkHcJhMN9qtFd7jfuQDV3iPbwhq-2FGAPt829iqJTfuWtgGwOtoWa7zZln4P0NeciggJj7jH5p2xBo5T3lfzhj6l23cR-2F7lBiF-2Bx0SwvlZnqeZIv57EjwnWsx4SmH-2F2OQd7SzpIsEHq6GrfsVxRMacX2G-2BW2zbpqzeFEv5QrJg7XMBb2zfnA6HfbG8p8V6X34xfloGZhGdujRIkRiT8qFhtWrRLZ2qc2qnoZjO-2F1XeW5rcKOrhvtL25R9t5BsWwdkUf8KD7TZgHZygTgC-2BsSC0x-2B7UDduJ2Zxx-2FnodXe68s6Y5Q2xbai8ldr8biXAesLoZcbcu-2F0LYYgNjUlqqukYIWji0dDNg58TbIZZYB714AoLIOZXHjgPaa
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~ KALENDER FEBRUARI  ~ Deze kalender wordt ook grotendeels opgenomen in 
Gimme, zodat u steeds op de hoogte wordt gebracht van de aankomende 
activiteiten die betrekking hebben op de klas(sen) van uw kind(eren).  

 

 FEBRUARI 2022 voor 
1 din   
2 woe Geen school: pedagogische studiedag  

3 don 
Technomobiel (deel 2) 
Zwemmen 1e en 4e leerjaar 

6A+6B+6C 
1A+1B+4A+4B 

4 vrij 
Wieltjesdag 2e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 3A) 

2A+2B 
3A + ALLE KLASSEN 

5-6 zat-zon   
7 maa   
8 din   
9 woe   

10 don   
11 vrij Wieltjesdag 3e leerjaar 3A+3B 

12-13 zat-zon   
14 maa   
15 din Uitstap Studio Globo (Peru) 5A+5B 
16 woe Geen school lokale vrije dag  
17 don Zwemmen 1e en 4e leerjaar 1A+1B+4A+4B 

18 vrij 
Wieltjesdag 1e leerjaar 
Soep voor de hele school (gemaakt door 4A) 

1A+1B 
4A + ALLE KLASSEN 

19-20 zat-zon   

21 maa 
Medisch onderzoek 1A 
Megaspelen @ Sporthal Hemelrijk 

1A 
2A+2B 

22 din   
23 woe Scholenbeurs in Essen (onder voorbehoud) 6A+6B+6C (+5A+5B) 
24 don   

25 vrij 
Wieltjesdag 6e leerjaar 
Carnaval 

6A+6B+6C 
ALLE KLASSEN 

26-27 zat-zon   
28 maa Start krokusvakantie  

~ OMDENKEN ~ Zoë (5 jaar): “Dus ik moet een jas aan omdat jíj het koud hebt?” 
Weer zo’n heerlijke kinderlogica. En wat denk je van de volgende omdenker? 

Je zou minstens 20 minuten per dag in de natuur moeten doorbrengen. 
Tenzij je het heel druk hebt. Dan minstens een uur. 

 

  

2 nieuwe bomen! 

Jeugdraadvergadering 
in de buitenleraarskamer. 

Dominorecord in 3B? 


