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COLLEGEWEETJES MAART 2023 
~ WOORDJE VAN MEESTER GEERT & MEESTER TIM ~ In deze week na onze 
muziekavond zijn we eerlijk gezegd toch nog volop aan het  nagenieten van onze 
College AT The Movies. Bedankt voor jullie enthousiasme, jullie hartverwarmende 

feedback én jullie steun. Hierdoor kunnen we aankondigen dat we wel degelijk dít schooljaar 
nog naar de Efteling zullen trekken, op vrijdag 2 juni! Daar kijken we écht naar uit.  
 

Binnen enkele weken komt uw kind thuis met het tweede groeiverslag. Uw kind verdient het om 
daar de nodige tijd en aandacht aan te besteden. Mogen we vragen om dit op een gepast 
moment rustig met uw kind te bekijken? Het is zo mooi om die persoonlijke groei te lezen, te 
verwoorden, die waardering te uiten en misschien samen ook nog groeipunten te zoeken?  
 

 ~ NIEUWS ~ 
 Dinsdag 28 februari starten de AANMELDINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2023-2024. Hebt 
u een broer/zus dat zich voor volgend jaar wil inschrijven, dan is het héél belangrijk 

om ook zéker die aanmelding te doen! U kan dan wel gebruik maken van de voorrangsregel, 
maar als u de aanmelding niet doet, vervalt dit voordeel… De info van de gemeente voegen we 
achteraan deze collegeweetjes nog eens toe. http://meldjeaan.essen.be/  
 

 In de JEUGDBOEKENMAAND (THEMA ‘GELUK’) zullen vele klassen richting de bib of de Rex trekken 
voor een vertelmoment of ander concept in teken van ‘boeken’.   

 

 Op 16 en 17 maart ziet u in de kalender ‘HELP BRANDWONDEN KIDS’ staan. Slechts enkele 
scholen hebben het geluk deze organisatie te mogen ontvangen. Zij brengen info over 
(preventie van) brandwonden en brengen zelfs een mobiele rookkamer mee. Dit initiatief is er 
voor alle klassen en wordt vast de moeite! 
 

 Vrijdag 24 maart staat er ‘VOETBALINITIATIE LOVE FOOTBALL’ op de planning. We schreven ons in 
om het meisjesvoetbal mee te promoten. Toch breiden we die initiatie uit naar álle kinderen en 
we maken er gewoon een voetbalfeest van! Meer info volgt later nog wel. 
 

 Opgelet: op deze collegeweetjes staat enkel de kalender van maart, terwijl maandag 27 en 
dinsdag 28 februari ook na de vakantie vallen. Op maandag 27 februari gaan het 1e en het 3e 
leerjaar ZWEMMEN! 
 

 JUF JOLIEN, zorgbegeleider en juf in 4A/4B, gaat in bevallingsverlof. Zij wordt na de vakantie 
vervangen door juf Annelies. Wij wensen juf Jolien alvast een zalige tijd met haar eerste kindje. 
 

~ OUDERRAAD ~ De ouderraad wenst jullie ook nog eens uitdrukkelijk te bedanken 
voor de talrijke opkomst in ‘hun friet –en snackbar’. Zij zorgden voor de lekkere frietjes, 

de vlotte doorstroming van keuken naar de zaal en voor de afwas. Vanuit de leerkrachtengroep 
willen we onze ouderraad ook via deze weg EEN OPRECHTE MERCI uiten. Het is heel fijn om zo’n 
geëngageerde achterban te hebben! 
 

~ LIST – LEZEN IS TOP ~ Op dinsdag- en woensdagochtend wordt er in de hele 
school gelezen: een zalig rustige start van de dag, een moment om te koesteren, een 
heerlijk rustige sfeer in heel de school. Met begeleiding van (groot-)ouders en 

leerkrachten lezen de jongste leerlingen (veelal 2e en 3e leerjaar) hardop, het merendeel leest 
in stilte. Voor de periode maart tot half juni zoeken we weer de nodige leesbegeleiders. 
Daarover ontving u in de week voor de krokusvakantie nog een bericht van meester Tim.  
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~ KALENDER MAART ~ In dit maandoverzicht geven we al de belangrijkste zaken 
weer. Wekelijks ontvangt u EEN OVERZICHTJE VIA DE STARTPAGINA OP SMARTSCHOOL. 

 MAART 2023 jeugdboekenmaand: thema ‘geluk’ voor 
1 woe Muzikfabrik + beeldworkshop 4A+4B 4A+4B 
2 don   

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

2B + ALLE KLASSEN 
2A+2B 

4-5 zat-zon   

6 maa 
Zwemmen 1e + 3e leerjaar 
Verhalenkat + Megaspelenpaleis 2e leerjaar 

1A+1B+3A+3B 
2A+2B 

7 din   
8 woe www.trooper.be/lagercollegeessen (start verkoop bakken Omer) 
9 don   

10 vrij Wieltjesdag 1e leerjaar 1A+1B 
11-12 zat-zon   

13 maa Zwemmen 1e + 3e leerjaar 1A+1B+3A+3B 
14 din Vertelling Meneer Zee 1A+1B 
15 woe Pedagogische studiedag: vrijaf voor alle kinderen ALLE KINDEREN 

16 don 
Help Brandwonden Kids 
Vertelling in de Rex 3e en 4e leerjaar 

ALLE KLASSEN 
3A+3B+4A+4B 

17 vrij 

Help Brandwonden Kids 
Soep voor de hele school (gemaakt door 1A) 
Wieltjesdag 6e leerjaar 
Evaluatiemateriaal + groeiverslag 2 

ALLE KLASSEN 
1A+ALLE KLASSEN 
6A+6B+6C 
ALLE KLASSEN 

18-19 zat-zon   

20 maa 
Oudercontacten 2e + 3e + 4e + 5e leerjaar 
Zwemmen 1e + 3e leerjaar 

2+3+4+5 
1A+1B+3A+3B 

21 din 
Uitstap middelbare school Gitok 
Vertelling WO II 

6B + HELFT 6C 
6A + HELFT 6C 

22 woe   
23 don Vertelling WO II 6B + HELFT 6C 

24 vrij 
Wieltjesdag 5e leerjaar 
Voetbalinitiatie “love football” 

5A+5B 
MEER INFO VOLGT… 

25-26 zat-zon   
27 maa Zwemmen 1e + 3e leerjaar 1A+1B+3A+3B 
28 din   
29 woe   
30 don Uitstap Antwerpen (legendewandeling + vleeshuis) 3A+3B 

31 vrij 
Soep voor de hele school (gemaakt door 1B) 
Wieltjesdag 4e leerjaar 
Medisch onderzoek 

1B + ALLE KLASSEN 
4A+4B 
6C 

 

(De paasvakantie start op zaterdag 1 april. Wij zien u graag terug op maandag 17 april.) 

http://www.trooper.be/lagercollegeessen
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~ 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! Schol! 

We ondertekenen uiteraard de Arnolduscode. Kinderen verkopen geen bier, kinderen leveren 
geen bier. Je bestelt en haalt het zelf op. We willen absoluut alcohol niet promoten. We doen 
enkel mee met deze actie omdat ze onze school bijzonder veel centen kan opbrengen. 
 

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. 
 

Bestel je doos OMER vanaf 8 maart op www.trooper.be/lagercollegeessen 

 

~ COLLEGE @ THE MOVIES ~ ’Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.’ 
We gebruiken het vaak als we rondleidingen geven op onze school, want een 
school in werking is natuurlijk het fijnste om te bekijken. Ook bij het terugdenken 
aan onze muziekavond geldt deze leuze. Hoe fijn is het om foto’s en beelden te 

bekijken van de ?!  
 Op onze website staat een leuke aftermovie van 4 minuten met bewegende beelden. 

www.lagercollegeessen.be  
 We deden ook beroep op een professionele fotograaf voor dit evenement. Op zijn website 

kan je bijzonder mooie foto’s bekijken. Deze link zetten we ook op smartschool. 
https://kevinnelenphotography.pic-time.com/-collegeessen2023/gallery 

 Buiten de aftermovie en de foto’s zijn er ook nog programmaboekjes over. Wanneer u nog 
graag een boekje koopt als aandenken, laat het dan even via smartschool weten aan 
meester Tim. (Uw zoon/dochter mag € 2 cash meebrengen.) 

 

 

http://www.trooper.be/lagercollegeessen
http://www.lagercollegeessen.be/
https://kevinnelenphotography.pic-time.com/-collegeessen2023/gallery


Nieuwe manier van inschrijven 
in Essense basisscholen
Vanaf het schooljaar 2023-2024 werken bijna alle basisscholen in 
Essen met een centraal aanmeldsysteem. Via meldjeaan.essen.be 
geef je aan welke school jouw voorkeur heeft. 

Heb ik dan geen  
keuze meer? 
De keuze om te werken met 

een aanmeldsysteem komt 

voort uit het gegeven dat 

sommige scholen of leerjaren 

de maximumcapaciteit stilaan 

hebben bereikt en dus geen 

extra kinderen kunnen inschrij-

ven. In sommige scholen is er 

geen capaciteitsprobleem en 

zijn er dus steeds vrije plaat-

sen. Als dit de school van jouw 

eerste keuze is, kan je hier ge-

garandeerd terecht. In andere 

scholen is er wél een capaci-

teitsprobleem. De kans bestaat 

dan dat je een school van 2de 

of 3de keuze krijgt toegewe-

zen. Op de website van de 

school vind je terug hoeveel 

leerlingen er terecht kunnen.

Voor wie?
Wil je je kind voor het eerst 

inschrijven in een Essense 

basisschool, dan moet je je 

aanmelden via meldjeaan.
essen.be. Niet enkel starten-

de kleuters dus, maar ook 

kinderen die vanuit een andere 

gemeente verhuizen en in 

Essen naar school komen of 

kinderen die nu op een school 

zitten zonder automatische 

doorstroom.

Een uitzondering hierop is GO! 

Freinetschool WonderWereld. 

Hier hoef je geen aanmelding 

te doen. Je kan rechtstreeks 

op de school terecht om je 

kindje in te schrijven.  

Eerst aanmelden, dan 
pas inschrijven 
Er is een verschil tussen 

aanmelden en inschrijven. Je 

moet je kind eerst online

i  meldjeaan.essen.be  vrijetijd@essen.be   03 670 01 56



aanmelden en de school van 

jouw keuze doorgeven. Het 

nieuwe systeem zal vervolgens 

de kinderen automatisch orde-

nen. Na de aanmeldingsperi-

ode ontvang je een ticket. Pas 

dan  kan je jouw kind inschrij-

ven. Ook de data waarop je 

kan aanmelden en inschrijven 

zijn anders dan vorige school-

jaren. Hou goed rekening met 

de vastgelegde data.

Eerst komt, eerst 
maalt? Neen! 
Vroeger telde enkel het tijdstip 

van aanmelding of inschrijving. 

Wie eerst op de lijst stond, 

had ook het meeste kans op 

een plaats. Het tijdstip van 

aanmelding speelt nu geen rol 

meer. Zorg er wél voor dat je 

je binnen de vooropgestelde 

aanmeldperiode ook effectief 

online aanmeldt.  

Het aanmeldsysteem bepaalt 

dus wie een plaats heeft en wie 

niet. We houden zoveel moge-

lijk rekening met jouw eerste 

keuze. Mocht de capaciteit van 

de school van jouw keuze be-

reikt zijn, dan houden we ook 

rekening met de afstand tussen 

woonplaats en school.

Wat met broers  
en zussen?
Broers en zussen van huidige 

leerlingen van de school krij-

gen voorrang. Vervolgens zijn 

kinderen van personeelsleden 

aan de beurt. Dan komen de 

overige aanmelders aan bod, 

op basis van hun voorkeur en 

de afstand tussen woonplaats 

en school.

Concreet?
De eerste stap is je kind online 

aanmelden tussen 28 februari 
en 21 maart 2023 via  

meldjeaan.essen.be.   

Op 17 april wijst het aan-

meldsysteem tickets toe 

waarmee je jouw kind later 

op de school kan inschrijven. 

De aanmelding is dus niet 

voldoende om ingeschreven te 

zijn, maar nodig om een ticket 

voor inschrijving te bekomen.  

Met dit ticket schrijf je tussen 

24 april en 15 mei in op de 

school. Je verzilvert dus je 

aanmeldticket door effectief 

in te schrijven. Schrijf je niet 

in voor 15 mei, dan vervalt 

je voorrang op basis van dit 

ticket. De school informeert 

je hoe de inschrijvingen zullen 

verlopen.

Wie zich niet aanmeldde en 

geen ticket heeft, kan zich 

vanaf 23 mei gewoon aan-

bieden op de school voor een 

inschrijving, maar die zal enkel 

kunnen doorgaan als er nog 

plaatsen beschikbaar zijn. Als 

de capaciteit bereikt is, kom je 

op een wachtlijst te staan.

Hulp nodig?
Je kan terecht op het secre-

tariaat van je school of aan de 

vrijetijdsbalie in het gemeen-

tehuis.


