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HELM OP,  FLUO TOP !  
Na de herfstvakantie is het weer zover:  

we starten onze jaarlijkse fluocampagne en vragen  

alle  kinderen en hun begeleiders  
om (minstens tot de krokusvakantie)  

goed zichtbaar  
naar school te komen.  

Fluoactie 

Ook dit jaar nemen we met de kinderen 
van de lagere school weer deel aan het 
project : “Helm Op Fluo Top” .  
De kleuters nemen niet deel aan de 
spaaractie, maar worden wel uitgenodigd 
om fluo te dragen! 
Uiteraard hopen we ook op een 
“zichtbare” deelname van de 
volwassenen ! 

Stickerkaart en stickertjes 
 
Elke leerling krijgt nu vrijdag een stickerkaart. Vanfa maandag 4 november worden elke ochtend 
stickers uitgedeeld aan de schoolpoort (voor de kinderen van de lagere school): 
1 sticker voor een gedragen fluovest of een boekentashoes. 
1 sticker voor een gedragen helm. 
 

DE SCHOOL  
Voorziet tussentijdse beloningen. Zorg dus dat je van begin af aan  en altijd meedoet!  
 

VSV (via de stickerkaart)  
Voorziet kans op het winnen van een fietshelm, toegang in het 
“Serpentuarium” in Blankenberge en met een volle kaart toegang tot 
“Planckendael” of de “Zoo” in Antwerpen (telkens vergezeld van een 
betalende volwassene). 
Is de stickerkaart vol, dan sparen de kinderen verder op de klasposter. 
 

HET GEMEENTEBESTUUR  
voorziet op het eind van de actie een verrassing voor de 2 WIGO-klassen   
die in verhouding tot het aantal leerlingen de meeste stickers verzameld heeft. 
 
De actie loopt van maandag 4 november tot aan de krokusvakantie.  
https://www.helmopfluotop.be/ 

Tijdens de laatste week voor de kerstvakantie organiseren we een  

‘WIGO-geef-en-krijg-pleintje’ met kleding, speelgoed en boeken. Hou de spullen die je 

kwijt wil dus nog even bij en maak een ander blij. Meer info hierover volgt in  onze 

volgende nieuwsbrieven. 

De warmste week: Doe eens iets voor ander! 

Bij deze geven we ook de namen van de kinderen mee die in de leerlingenraad zetelen. Ze 
werden door hun klasgenoten aangeduid om hen en alle kinderen van de lagere school te 
vertegenwoordigen.  
 
4a Nina De Boeck en Daan Vertongen 
4b Leon Van Huyck en Bo Vleminx  
5a Lis Van Bijsterveld en Lars Van Bever 
5b Willem Van Loon en Femke Rossie  
6a Stig Andriessen en Roos De Backer 
6b Brik Hectors en Eline Lambrechts 
 
De leerlingenraad kwam een eerste keer bijeen op donderdag 10 oktober. 

Leerlingenraad 

Stig en Brik vertegenwoordigen 
ook onze school op de 
kindergemeenteraad. 

Binnenkort houden 
we weer een extra 
inzameling van 
batterijen. De 
kinderen krijgen 
hiervoor een zakje 
mee. Batterijen 
meegeven kan 
trouwens het hele 
jaar door... 

https://www.helmopfluotop.be/helm-op-fluo-top


 

 

Tussen herfst- en krokusvakantie wordt in samenwerking met het oudercomité aan de 
leerlingen van de lagere school de mogelijkheid geboden om op dinsdag en vrijdag een 
tas (verse!) soep aan te  kopen.  
De pakjes bonnen zijn te bestellen in de refter, net zoals de gewone drankbonnen, en 
worden verrekend via de schoolrekening: 60 cent voor een tas. Een boekje van 10 
bonnen voor 6 euro dus. Een gewoon gehandtekend briefje volstaat voor het eerste 
pakje.  
We zijn ook nog steeds zoek naar mensen die tijdens de middag kunnen 
instaan voor de soepbedeling! Vergeet daarom niet aan te melden op de 
“doodle” van het oudercomité! 
 
Aanmelden via de doorgestuurde doodle, op het secretariaat of bij de mensen van 
het oudercomité. Bedankt alvast! 
 

https://doodle.com/poll/245q7sg786sybbnz  

Soep in de lagere school 

Digitaal ouderplatform 

Binnenkort starten we een digitaal ouderplatform op. 
Het platform zal toegankelijk zijn voor alle ouders 
van wie we een mailadres hebben. Als papa en 
mama ieder een maildres hebben opgegeven in de 
school, krijgen ze afzonderlijke login-gegevens. 
 
Voorlopig kan je er terecht voor eventuele berichten 
en voor de raadpleging van leerlinggegevens:  
 
 

 algemene gegevens: adres, geboortedatum,… 
 gezins– en contactgegevens waarover de school beschikt  
                              Uw emailadres , telnr. en wachtwoord kan u zelf aanpassen   
 klasgegevens: de klaslijst  
 
In de toekomst zal het ouderplatform ook gebruikt worden om u berichten te sturen, 
antwoordstrookjes in te vullen, schoolrekeningen te raadplegen, enz. Ook gemaakte afspraken voor 
oudercontacten kan u raadplegen op het platform. 
Ouders met meerdere kinderen kunnen hetzelfde platform voor alle kinderen gebruiken. Schakelen 
tussen kinderen doe je door het pijltje in het midden bovenaan te klikken. 

 

NAAM 

Wafelverkoop 

Dank aan iedereen die weer wafeltjes kocht, of verkocht, ten voordele van de  oudercomité– kas!  
Op 7 november kan u ze afhalen in de hal van de school. 

Bezoek aan onze partnerschool 
in Zuid-Afrika, Ceres 

Reeds vele jaren onderhouden wij een scholenband met 
de “Primary school Mooi Uitsig” in Zuid-Afrika. Er 
wordt heel wat heen en weer gestuurd, gemaild en 
geschreven, maar ook onderlinge bezoeken van de 
leerkrachten staan op het programma. Zo waren eerder 
reeds leerkrachten en directie vanuit Zuid-Afrika onze 
gasten en gingen leerkrachten en directie van Wigo naar 
Mooi Uitsig. 
 
Tijdens de herfstvakantie gaat er opnieuw een delegatie 
vanuit onze school naar ginder: juf Mireille, juf Tinny, juf 
Kelly en juf Jadwiga zullen tijdens het werkbezoek de 
klas– en schoolwerking in de kijker zetten.  
Meer informatie over het waarom en de invulling van de scholenband kan u vinden op  www.scholenbanden.be. 
Ook op onze eigen schoolwebsite kan u onder de knop “mondiaal” doorklikken naar informatie over dit unieke 
uitwisselingsproject. 
 

Het project wordt ondersteund door de gemeente Essen en door de organisatie VVOB, scholenbanden. 
 

We wensen onze  juffen een goede reis, een vruchtbaar werkbezoek en een behouden terugkeer! 

https://doodle.com/poll/245q7sg786sybbnz

