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COLLEGEWEETJES FEBRUARI 2023 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT & MEESTER TIM ~ Vrijdag 10 februari… 
vermoedelijk (of hopelijk) staat die datum met stip genoteerd in uw agenda. Het 
is alweer van vóór corona geleden dat we onze kinderen konden laten schitteren 

op een podium. We zijn dan ook enorm blij dat we de kinderen nog eens (letterlijk) in the 
spotlights kunnen zetten tijdens de muziekavond College AT The Movies. Bovendien gaat onze 
enthousiaste ouderraad die avond de friet –en snackbar verzorgen. Hoe fijn is het om gezellig 
met je gezinnetje een frietje te komen eten? Zo beleef je een samen een fijne avond. 

Opdracht voor die avond: Maak er een gezellige, ontspannen 
avond van. Smul van de lekkere frietjes en snacks, wees trots 
op uw kind(eren) op het podium, geniet van een drankje.  
Verderop in deze collegeweetjes herhalen we nog wat meer 
info over de muziekavond! Tot dan! 
 

 ~ NIEUWS ~ 
 Op woensdag 15 februari is het SCHOLENBEURS in Gooreind. De ouders van onze vijfde 
–en zesdeklassers kregen hierover enkele weken geleden al een bericht. 

 

 De OUDERCONTACTEN van het 1e leerjaar gaan door op dinsdag 7 februari. De week vóór de 
krokusvakantie zullen ook de juffen van het zesde hun ouders al ontvangen om over de overstap 
naar het middelbaar te praten. De andere oudercontacten (2e t/m 5e leerjaar) gaan door in de 
week van 20 maart, net na het tweede groeiverslag. 

 

 In een apart nieuwsbericht van meester Geert kon u onlangs al lezen dat MAATSCHAPPELIJK 

ASSISTENT RENSKE geregeld aanwezig is op onze school. Dit is op gemeentelijk niveau bepaald en 
gebeurt op elke Essense school. De volgende twee momenten dat Renske aanwezig is op 
school: vrijdag 3 februari en vrijdag 3 maart (08u00 – 10u00). 
 

~ OUDERRAAD ~ Zoals u al kon lezen in de inleiding, zal de ouderraad op vrijdag 10 
februari, in aanloop naar de optredens, de friet –en snackbar verzorgen. Het eten zal 

doorgaan in de (boven-)refter van het middelbaar. De bodega opent in de andere refter. 
Vooraf inschrijven is verplicht en die inschrijvingsperiode loopt bijna af. Op 3 februari worden de 
‘lijnen onherroepelijk afgesloten’. Via smartschool vindt u de link om alsnog te bestellen!  
(OPGELET: de tweede shift (17u00 – 17u45) is volzet! Enkel tussen 16u15 en 17u00 kan u dan nog 
starten met het eten. Daarna kan u (nog voor de show) rustig iets drinken in de bodega.) 
 
 
 

~ LIST – LEZEN IS TOP ~ De LIST-formule heeft bewezen 
dat het niveau van het lezen écht verbetert. Dat is alleen 
maar fijn. Ook voorlezen hoort daar zeker bij. De voorbije 

week stond in teken van poëzie, met de gedichtendag op 26 januari. 
Leest u thuis ook wel eens voor? Maak er een gezellig moment van! 
 
  

Bij de bestellingen kan u reeds drank bestellen. In de bodega werken we met jetons.  
Voor wie wil: op woensdag 8 februari kan u alvast jetons kopen op de parking! 
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~ KALENDER FEBRUARI ~ In dit maandoverzicht geven we al de belangrijkste zaken 
weer. Wekelijks ontvangt u EEN OVERZICHTJE VIA DE STARTPAGINA OP SMARTSCHOOL. 

 FEBRUARI 2023 voor 
1 woe Pedagogische studiedag: geen school ALLE LEERLINGEN 
2 don Uitstap “digitale wolven” 5e leerjaar 5A+5B 

3 vrij 
Soep voor de hele school (gemaakt door 3B) 
Wieltjesdag 5e leerjaar 

3B + ALLE KLASSEN 
5A+5B 

4 zat   
5 zon   
6 maa Zwemmen 2e + 6e leerjaar 2A+2B+6A+6B+6C 
7 din Oudercontacten 1e leerjaar 1A+1B 
8 woe   
9 don Uitstap middelbare school WonderWereld 6e leerjaar 6C + HELFT 6A 

10 vrij 
Wieltjesdag 4e leerjaar 
Muziekavond College at the movies 

4A+4B 
IEDEREEN WELKOM!!! 

11 zat   
12 zon   

13 maa 
Zwemmen 2e + 5e leerjaar 
Uitstap middelbare school College 
Oudercontacten 6e leerjaar 

2A+2B+5A+5B 
6A+6B+6C 
6A+6B+6C 

14 din Letterfeest 1e leerjaar 1A+1B 
15 woe Scholenbeurs (17u00-20u00) 5e + 6e leerjaar 5A+5B+6A+6B+6C 
16 don Uitstap middelbare school WonderWereld 6e leerjaar  6B + HELFT 6A 

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

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

18-26 krokusvakantie 
27 maa Zwemmen 1e + 3e leerjaar 1A+1B+3A+3B 
28 din Start aanmeldingen voor schooljaar 2023-2024  

 

 
~ TROOPER ~ Onze trooperpagina brengt een heel jaar door kleine bedragen 
binnen. Dat is heel fijn. Van tijd tot tijd worden er echter ‘zotte acties’ gedaan, 
waardoor de commissie plots enorm stijgt. Zo hebben de Cornetacties en de 
koekjesactie van Jules Destrooper echt veel (soms zelfs € 600!) opgebracht. 

Nu komt Trooper wéér met zo’n leuke, zotte actie. Het 
is nog te vroeg (want de actie is nog niet gestart) en toch 
kondigen we de volgende actie al graag aan. Vanaf 8 
maart kan u OMER aankopen via Trooper. Het doel is 
om 75 dozen te verkopen, want dan bedraagt de 
commissie maar liefst € 10 per doos! Als dus elk 
gezinnetje één doos aankoopt, komt er weer een mooi 
bedrag binnen! www.trooper.be/lagercollegeessen 
 


