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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015

Meester Geert aan het woord
Mijn eerste maand als directeur is weeral voorbij. Het is een cliché, maar het is voorbij gevlogen. De
voorbije week was het mooi weer en dus zou mijn verrassingsschoolreis hebben kunnen doorgaan,
ware het niet dat er al enkele klassen een uitstap hadden gepland. Dit komt binnenkort wel goed!
Verder doet het me enorm veel plezier om opnieuw vele lachende, zingende, spelende, lerende
kinderen te zien op onze school. Iedereen is weer vol enthousiasme gestart. Geweldig!

NIEUWS
 Juf Ilse, juf Nele en juf Griet volgen binnenkort een driedaagse cursus E.H.B.O. Weer drie
extra leerkrachten die deze cursus volgen is steeds goed nieuws. We doen er alles aan om de
klassen op een goede manier op te vangen tijdens hun korte afwezigheid.
 De eerste vergadering van de ouderraad was een succes. Maar liefst 15 ouders waren
aanwezig. Dit doet onze school veel deugd. Wij zien dit echt als een meerwaarde!
 Vorig jaar hebben we voor de eerste keer soep gegeven aan onze kinderen. Ook dit jaar
willen we dit weer doen. Op vrijdag 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 11
december en 18 december maken wij samen met 1 klas soep. Kan jij je één van deze dagen
vrij maken om soep te maken met de leerlingen, aarzel dan niet en stuur even een mail.
 Voor het vriendschapshuis en de verkeersouders plaatsen we graag een nieuwe oproep.
- Vriendschapshuis: Kinderen komen tijdens de middagpauze bij jou tot rust (kinderen
spelen rustig een spel, tekenen, lezen een boek,…). Het is een mooie, gezellige plek waar
kinderen eens kunnen ontsnappen aan de drukte. We maken voor alle geïnteresseerden
een doodle en zelfs al is het maar één middagpauze, we zijn blij met deze
middagondersteuning.
- Verkeer: Vanaf 8u25 begeleiden we de kinderen voorbij de parking aan onze school. We
zoeken nog mensen voor maandag, dinsdag en één persoon voor vrijdag. Je zorgt er mee
voor dat onze kinderen veilig naar school kunnen komen.
Als je ons kan helpen, heel erg graag. Graag even mailen naar directeur@lagercollegeessen.be
als je ons wilt helpen. Meester Geert maakt graag tijd om alles even mondeling toe te lichten.
We zijn echt blij met elke hulp, hoe klein ook!
 Babyboomnieuws: juf Jet kreeg een zoon: Fédor (21/9). Ook juf Sofie is bevallen van een
zoon: Jonas (28/9). We wensen hen een dikke proficiat en vele zalige momenten!


En hoe zit het met de uitdagingen van meester Geert?
Donderdag 1 oktober was het in onze school ‘rode dag’. We zagen heel veel rode kledij en
rode attributen. Super! Meester Geert vertelde dat zijn eerste uitdaging gelukt is, maar dat het
even te druk was om nu op schoolreis te gaan. Als tegenprestatie zorgden alle klassen
trouwens voor een leuk ontspannend momentje in een andere klas.
De jeugdraad gaf ook meteen een nieuwe opdracht aan meester Geert: zorg voor een leuke
zithoek op de speelplaats. Hiervoor moet hij de hulp inschakelen van alle klassen.
Ook benieuwd?
Kom op vrijdag 30 oktober vanaf 14u00 naar ons College Café en bewonder het resultaat!

De nieuwe jeugdraad

De leerlingen van het vierde, vijfde en
zesde leerjaar namen deel aan het
verkeerspark van de politiezone grens.

Onder luide aanmoediging van alle
leerkrachten gaven vele kinderen van
onze school het beste van zichzelf op de
scholenveldloop. Super!

Besproken in de ouderraad

(vergadering 16/09/2015)

 Als we op uitstap gaan en je hebt vervoersproblemen, meld je dit op
tijd via de schoolagenda aan de leerkracht. De school probeert het
probleem dan mee op te lossen. Contacteer zeker even ouders van
klasgenoten, want ze willen zeker ook helpen.

 De sponsortocht wordt verzet naar vrijdag 25 maart 2016.
 Dit jaar is er op vrijdag 18 december 2015 een gezellige kerstmarkt.
Meer info volgt nog.

 Op de ouderraadvergadering van 28 oktober 2015 starten we met
het maken van een enquête voor onze ouders. Mail zeker uw vragen
door naar directeur@lagercollegeessen.be. Hoe meer input, hoe beter.

Zwemmen in De Plantage in Hoogerheide
Tijdens de strapdag leerden
alle klassen hoe ze een
busevacuatie tot een goed
einde kunnen brengen!

De eersteklassers kregen
allemaal weeral een peter of
meter uit het zesde leerjaar!

Zoals u ongetwijfeld weet, gaan de zwemlessen dit jaar door in de
Plantage te Hoogerheide. Omdat dit verschilt van het Belgische
zwemsysteem zijn er enkele huisregels die wij u moeten toelichten:
- Meisjes moeten een badpak dragen (geen bikini);
- Jongens mogen geen losse knieshort dragen, maar moeten een
‘strakke’ zwemshort dragen (deze mag niet over de knieën komen);
- Er wordt niet met een duikbril gezwommen;
- De kinderen zwemmen volgens het A-diploma. Het kan zijn dat
kinderen die normaal in het diepe zwemmen nu terug in het ondiepe
moeten oefenen om zo het volledige A-diploma te halen.
- Polsbandjes, halskettingen e.d. zijn niet toegestaan om kwetsuren
te vermijden (idem tijdens de sportles).
Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.

Kalender oktober
Noteer alle data goed in uw persoonlijke agenda!

Oktober 2015
don 01
vrij 02
zat 03
zon 04
maa 05
din 06
woe 07
don 08
vrij 09
zat 10
zon 11
maa 12
din 13
woe 14
don 15
vrij 16
zat 17
zon 18
maa 19
din 20
woe 21
don 22
vrij 23

3+4 Toneel
Evaluatiemateriaal mee naar huis
Lokale vrije dag

Dag van de leerkracht

Vandaag was het rode dag op onze
school. Heel de speelplaats kleurde
rood door al de kledij en attributen
van de kinderen. Mooi om te zien.
Foto’s op www.vgls-collegeessen.be.

1+2+3 Zwemmen

6 Fort van Breendonk + Technopolis
Kijkmoment voor eigen ouders
Heb je altijd al eens een vlieg willen zijn in de
klas van je kind? Vandaag kan je een kijkje
komen nemen! Een brief hierover volgt snel!

Pedagogische studiedag: vrijaf
1+2+4 Zwemmen

zat 24
zon 25
maa 26
din 27
woe 28
don 29
vrij 30

1 Heksentocht
Start marsepeinverkoop
3+4 Van Gogh + De Wildert
2 Bezoek aan rusthuis
Evaluatiemateriaal mee naar huis
Rapport 1 + muzisch rapport
College Café

zat 31
Deze namiddag kan je gezellig iets komen drinken op onze speelplaats.
Iedereen (ouders, grootouders, nonkels, tantes, kennissen, buren,…) welkom!

Parking
Op vraag van de leerkrachten lichamelijke opvoeding van het middelbaar, willen we u vriendelijk
verzoeken om de parking (basketterreinen) zo snel mogelijk te verlaten nadat u uw kind heeft
afgezet ’s morgens. Vanaf 9u00 zullen de barelen sluiten.
Ook wanneer u uw kind komt ophalen, zullen de barelen pas opengaan om 15u40. Op die manier
kunnen de basketbal –en loopterreinen optimaal gebruikt worden. We herinneren u ook nog graag
aan het feit dat parkeren voor het middelbaar niet toegestaan is.
Met dank voor uw begrip en medewerking.

