
 

p. 1 van 8 

COLLEGEWEETJES BEGIN SCHOOLJAAR 2021-2022 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT ~ De voorbije schooljaren waren speciaal. 
Met extra vakantieweken, mondmaskers en nieuwe woordenschat (quarantaine, 
corona, vaccin,…) hebben de kinderen toch wel wat meegemaakt.  

Zoals elk jaar begint het in augustus alweer te kriebelen bij alle juffen en meesters. Heel wat 
klassen kregen een nieuwe locatie in het gebouw, banken en kasten werden verhuisd, materiaal 
werd vernieuwd, de klassen werden opnieuw ingericht en we staan te popelen om die nieuwe 
lading kinderen te ontmoeten!  
Voor het eerst in de geschiedenis van onze lagere school gaan we van start met 13 klassen! 
Ongezien dat we drie zesdes kunnen organiseren. Bovendien zal er nog heel wat extra 
ondersteuning in de klassen blijven komen én gaan we met twee zorgcoördinators aan de slag.  
 
Voorlopig ziet het er naar uit dat we weer heel gewoon mogen opstarten. Zalig! Wat hebben 
we veel zin om weer aan de slag te gaan met jullie kind(eren). Het is en blijft een voorrecht om 
jullie oogappel(s) te helpen groeien en kansen te geven om verder te ontwikkelen. Verder in deze 
brief zullen we verduidelijken wat de coronamaatregelen op school zijn bij de start van het 
schooljaar. Op en rond de school gelden immers regelmatig andere regels dan in de rest van 
de maatschappij. Wij zien jullie graag verschijnen op 1 september om er weer tegenaan te 
gaan! Tot dan! 
 
 

~ EEN BLIK OP VOLGEND SCHOOLJAAR ~ Hier zijn we dan met de nodige info voor 
het komende schooljaar.  

KLASLIJSTEN 
Anders dan de voorbije jaren konden we eind juni de juiste klasverdelingen nog niet geven 
omdat nog niet alle uren en lestijden bekend waren. Verder in deze brief (bij TEAM COLLEGE) staat 
welke klas van vorig jaar naar welke leerkracht(en) gaat. 
 

GIMME 
Zoals de vorige jaren communiceren we via Gimme. Zo volgt u de kanalen van 
uw kind(eren). Collegeweetjes, uitstappen, zwemregeling, wieltjesdag,… u kan 

alles volgen én herinneringen ontvangen per mail of als melding op uw gsm. Zeer handig! 
- Staat u nu reeds in Gimme, dan is uw kanaal reeds aangepast. 
- Bent u nog niet geregistreerd, dan voegen we uw mailadres(sen) toe aan Gimme. 

Mogelijk moet u dan eerst aanmelden en een profiel invullen (vb. papa van Lore). 
Wilt u een ander of extra mailadres, dan kan u een verzoek indienen via Gimme bij het juiste 
kanaal, of u mailt even naar meester Tim: tvantichelen@lagercollegeessen.be. 
 

Mogen we vragen de berichten van Gimme steeds te openen en te lezen, antwoordstrookjes in 
te vullen e.d. Zo weten we dat de berichten u bereikt hebben. Bedankt! 
 
KIJKMOMENTJE IN DE KLAS 
We mogen jammer genoeg alleen de nieuwe kinderen uitnodigen voor het kijkmoment op 
donderdag 26 augustus (16u00-17u00). Net zoals vorig jaar kunnen zij een kijkje komen nemen 
in hun nieuwe omgeving. Ouders mogen meekomen, maar dragen verplicht een mondmasker. 
Tijdens dit uur kan ook de turnkledij reeds gepast worden. (betalen gebeurt via de schoolrekening) 
 

mailto:tvantichelen@lagercollegeessen.be
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KALENDER 
Via Gimme werd enige tijd geleden al een overzichtje gestuurd. Ook op onze website 
(https://lagercollegeessen.be/onze-school/kalender) staat een overzicht met vakantie –en 
verlofdagen voor dit schooljaar. 
 
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 sinds deze zomer ook een instagramaccount. Volgen maar… 
https://www.instagram.com/lagercollegeessen/  

 
BENODIGDHEDEN 
De benodigdheden voor dit schooljaar hebben we hieronder gebundeld. Kijk goed bij de juiste 
klas 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 turntas 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 
nieuwe 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 weer in Hoogerheide. (de planning 
hiervan komt op Gimme/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. 
 

  

https://lagercollegeessen.be/onze-school/kalender
https://www.facebook.com/lagercollegeessen
https://www.instagram.com/lagercollegeessen/
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CORONAMAATREGELEN OP SCHOOL 
We zijn ontzettend blij dat we weer op een normale manier mogen opstarten, al blijft het soms 
een beetje raar dat op school wel eens andere regels gelden als in de rest van de maatschappij. 
Om jullie mee te nemen in de op school geldende regels, geven we hier een overzicht. 
 
 Voltijds en zonder mondmaskers 

Onze leerlingen mogen allemaal voltijds naar school komen. Mondmaskers mogen 
achterwege gelaten worden (zowel door leerkrachten als door de leerlingen). Specifiek 
voor het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs zijn de mondmaskers sowieso niet 
langer verplicht, tenzij de preventieadviseur of, op grond van de lokale epidemiologische 
situatie, de lokale crisiscel anders beslist. Leerlingen en onderwijspersoneel die een 
mondmasker wensen te dragen, kunnen dit. 
Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht. 

 
 Derden op school 

Essentiële derden zijn op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school 
noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de 
begeleiding van de leerlingen.  
- Aanwezigheid van ouders moet vermeden worden tijdens de schooluren. Kinderen 

worden dus aan de poort afgezet en op het grasveld opgehaald. 
- Oudercontacten kunnen doorgaan, met mondmasker.  
 

 Uitstappen 
Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de 
samenleving (cultuur, sport, jeugd…). We mogen dus weer (zoals in juni) uitstappen 
organiseren; deze keer ook terug met (openbaar) vervoer. 
 

 Veiligheid in ons schoolgebouw/klaslokaal 
De veiligheid -en risicoanalyse is volledig goedgekeurd. Enkele belangrijke pijlers: 
- Verluchting en ventilatie staan centraal. De ramen zullen zoveel mogelijk open staan. 
- We stimuleren zoveel mogelijk het handen wassen en voorzien ook opnieuw de 

wasstraat op onze speelplaats. Blijf ook thuis aandacht schenken aan de handhygiëne 
(wassen voor ze naar school vertrekken, bij thuiskomst, na toiletbezoek,…) 

- Leerkrachten moeten geen mondmasker meer dragen op school. We zijn blij dat het 
pedagogische overwonnen heeft en dat we dus weer in volle glorie kunnen lesgeven. 
Wie dit wenst in dichter contact, kan dit uiteraard wel doen. 

 

 Veiligheid op de speelplaats 
Iedereen mag samen spelen. We behouden onze extra speelplaats: het stuk veld 
(zandberg en speeltuigen) buiten de school gebruikt worden tijdens de kleine speeltijden. 

 

Samengevat kunnen we op school weer helemaal normaal werken, waar we heel blij om zijn. 
Enkel ouders worden nog van onze terreinen gehouden, maar mogen al wel terug (op afspraak) 
op oudercontact komen. 

  



 

p. 4 van 8 

TEAM COLLEGE 
Met dit team gaan we aan de slag in het komende schooljaar. We verwelkomen enkele nieuwe 
(maar ook al vertrouwde) 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Ondersteuning juf Sofie, juf Jolien & meester Darco  

Turnen & sport meester Ben & meester Darco  

Secretariaat & ICT juf Monique & juf Lieve  

Poetsteam & klusjes juf Karina, juf Sandra & meester Guy  

Voor –en nabewaking juf Linda & juf Els  

Zorgcoördinators juf Liesbeth & juf Eline  

Beleidsondersteuning meester Tim  

Directie meester Geert  

1A juf Ann 

1B juf Dorien & juf Nele 

2A
² 

juf Kristel 

2B juf Anne 

3A juf Ann 

5B juf Laura (vrijdag: juf Sofie) 

3B juf Nadja (donderdag: juf Sofie) 

4A juf Els (dinsdag: meester Darco & juf Jolien) 

4B juf Griet (dinsdag: juf Mieke) 

5A juf Naomi & juf Elke 

6C juf Jet (maandag: juf Mieke) 

6A juf Lotte 

6B juf Imke 

De kinderen van 1A gaan naar 2A. 

De kinderen van 1B gaan naar 2B. 

De kinderen van 2B gaan naar 3A. 

De kinderen van 4B gaan naar 5B. 

De kinderen van 2A gaan naar 3B. 

De kinderen van 3A gaan naar 4A. 

De kinderen van 3B gaan naar 4B. 

De kinderen van 4A gaan naar 5A. 

De klaslijsten van 1A en 1B zullen op 
Gimme verschijnen. 

De klaslijsten van 6A, 6B en 6C zullen 
op Gimme verschijnen. Ook zullen de 
mailadressen aan het nieuwe 
klaskanaal gekoppeld worden. 
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~ ENKELE AFSPRAKEN ONDER DE LOEP ~  
Graag geven we hier al enkele afspraken mee. We hopen hiermee rust te 
brengen, zowel bij ouders die onze werking al kennen als bij de nieuwkomers. 

 

 Voor-en nabewaking 
De voorbewaking start om 7u00 en eindigt om 8u20.  

- Juf Linda en/of juf Els begeleiden de voorbewaking.  
- In de chalet van juf Jet (blauwe deur) kunnen de kinderen binnen spelen, lezen, kleuren, 

tekenen,… Er wordt veel buiten gespeeld. 
 

 Aankomst op school vanaf 08u20 
Je komt met de auto: 

- Jullie parkeren op de basketvelden. (NIET voor het middelbaar of aan de kerk) 
- Je kind wandelt vervolgens alleen naar school. Wil je toch je kind begeleiden, dan kan dat 

tot aan de poort. (Ouders dragen een mondmasker in de schoolomgeving.) 

Je komt met de fiets: 
- Er verandert niets: kinderen wandelen vanaf de sporthal naast hun fiets alleen tot aan 

het fietsenrek. Er staat een leerkracht om je kind eventueel te helpen bij het fietsenrek. 
 

Ouders mogen volgens de maatregelen niet op onze speelplaats of in onze gebouwen. 
 
 De schooluren 

We werken volgens onze vertrouwde schooluren (van 08u45 tot 15u50, behalve op woensdag en vrijdag).  
De exacte uren vindt u op onze website. https://www.lagercollegeessen.be/onze-school/afspraken 

- Vanaf 08u35 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 stipt start de les. Zorg er dus voor dat je 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! 
 

 Kinderen ophalen na school 
Na school wachten de ouders achter de haag aan de basketvelden (zoals vorig schooljaar). Aan 
ouders wordt gestimuleerd een mondmasker te dragen in de drukte voor en na schooltijd. 

- De verschillende klassen zullen verspreid op het grasveld staan (ook bij regenweer).  
Vertrekkend van het paadje start 1A, daarna 1B, 2A, 2B en zo verder tot 6C. Zo weet u 
ongeveer waar uw kind(eren) zullen staan. 

- De kinderen komen naar de ouders van zodra ze gespot zijn. 
 

 Koeken, fruit en water 
Net voor de speeltijd eten onze kinderen koek of fruit op in de klas. Ze hebben hiervoor een 
koeken –of fruitdoosje bij. Uiteraard mogen kinderen alle dagen groenten of fruit meebrengen, 
maar op woensdag én vrijdag is dit verplicht. Op maandag, dinsdag en donderdag is er ook nog 
een speeltijd in de namiddag. Vrijdag niet. 
 

We geven de voorkeur aan plat of bruiswater. Tijdens speeltijden wordt enkel water gedronken; 
tijdens de middagpauze mag eventueel fruitsap of een melkproduct. Tijdens de lessen mag ook 
enkel water gedronken worden, het liefst in een herbruikbare drinkenbus. 
 

https://www.lagercollegeessen.be/onze-school/afspraken
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 Verjaardag vieren 
Trakteren voor je verjaardag is zeker toegelaten! Wel vragen we om voorverpakte dingen mee 
te brengen én om enkel de eigen klas te trakteren. Iets dat we in de klas kunnen opeten, is het 
meest gezellige. Rondgaan naar verschillende klassen doen we niet.  
Kaartjes voor verjaardagsfeestjes mogen enkel op school uitgedeeld worden wanneer álle 
kinderen van de klas mogen komen. Anders dien je de kaartjes thuis te bezorgen…  
 
 Parking 

De parking voor onze lagere school is enkel bedoeld voor leerkrachten en externe begeleiders. 
De parking op de basketvelden wordt ’s morgens en ’s avonds geopend, zodat je daar kunt 
parkeren. Gelieve begrip te tonen voor auto’s die tot aan de zorgboerderij rijden omdat ze daar 
moeten zijn. 
Parkeren buiten de basketterreinen (aan het middelbaar of aan de kerk) is verboden. We willen 
de schoolomgeving autovrij houden voor de veiligheid van onze kinderen, fietsers, middelbare 
scholieren,… Dank om dit écht te respecteren! 
 

 

 ~ SCHOOLMOESTUIN ~ We zijn erg trots op onze schoolmoestuin. In de 
zomervakantie is er weer heel wat gegroeid: groenten en ook onkruid… De komende 
weken trekken onze kinderen alweer richting de paterstuin om te wroeten en te 

wieden, te oogsten, spelen en ravotten. Via Gimme laten we de planning weten, zodat u mee 
kan komen werken als u daar zin in hebt. 
 
 

~ 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!  

 
 

~ TROOPER ~ Vorig jaar hebben we een -pagina opgestart. Na iets minder 
dan een jaar hebben we hiermee al meer dan €1500 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 600 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 niet wat u koopt, we ontvangen enkel 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 600 webshops werken mee! 

  

http://www.trooper.be/lagercollegeessen
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~ KALENDER SEPTEMBER ~ 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).  

Dit is een voorlopige kalender. Dit zal zeker nog aangevuld worden (op Gimme). 
 

 SEPTEMBER 2021 voor 
1 woe Welkom! (Via een apart Gimmebericht geven we uitleg.)  
2 don Zwemmen 2e en 3e leerjaar 2A+2B+3A+3B 
3 vrij Kinderfestival School Kick Off ALLE KLASSEN 
4 zat   
5 zon   
6 maa   
7 din   
8 woe Werken in de moestuin 3A+3B+4A+4B 
9 don   

10 vrij   
11 zat   
12 zon   
13 maa   
14 din Individuele foto’s ALLE KLASSEN 
15 woe   
16 don Zwemmen 2e en 3e leerjaar 2A+2B+3A+3B 
17 vrij Strapdag (stappen/trappen naar school) ALLE KLASSEN 
18 zat   
19 zon   
20 maa   
21 din   
22 woe Werken in de moestuin 1A+1B+2A+2B 
23 don   
24 vrij Groeiportfolio + evaluatiemateriaal ALLE KLASSEN 
25 zat   
26 zon   
27 maa   
28 din   

29 woe 
Werken in de moestuin 
“Breng je sportclub naar school” 

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

30 don Zwemmen 2e en 3e leerjaar 2A+2B+3A+3B 
 
 

 

  

Doel: zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen vandaag! 
 

Toon je vrienden in welke sportclub jij zit door 
in die sportoutfit naar school te komen.  

 

Onze evaluatiekalender staat op de website: www.lagercollegeessen.be/collegeweetjes  
 

http://www.lagercollegeessen.be/collegeweetjes
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