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...zeker in deze speciale tijden: een blij weerzien, na een “aparte” zomer, na een “apart” schooljaar.  
We hopen, samen met jullie, op een spoedig “herstel van de samenleving”. 
Kunnen doen wat we graag doen, kunnen ontmoeten wie we graag ontmoeten. Samen werken, 
samen spelen, samen “leven”. Want alleen is maar alleen. De school is meer!  
Zalig dat we er allemaal weer mogen zijn! 
 
We heten daarom iedereen van harte welkom in onze school, alle bekenden en in het bijzonder alle 
kleuters, leerlingen en medewerkers die voor het eerst de Wigo- schoolpoort binnenstappen. We 
wensen ze, samen met ouders, leerkrachten, medewerkers en alle vrijwilligers een aangename tijd 
op Wigo toe! 

Welkom!!!!!! 

Personeelsopdrachten  

U krijgt een overzicht van de schoolopdrachten en contactgegevens van de personeelsleden als bijlage bij deze 
schoolinfo. 
De belangrijkste wijzigingen in tewerkstelling zijn er voor:  
 juf Marieke uit de kleuterschool die dit jaar zal werken als vervanger in onze scholengemeenschap. Af en 

toe zien we ze dus ook nog in WIGO. 
 Juf Nathalie Segers, die als nieuwe leerkracht lagere school ook aan de slag gaat als vervanger in de 

scholengemeenschap. Welkom juf Nathalie. We zullen je regelmatig ook op WIGO zien… 
 Juf Lena, die nu een gedeeltelijke vervanging van juf Eveline uit K2A invult. Ze zal ook nog halftijds 

werkzaam zijn in Maatjes, Nieuwmoer. 
 Juf Martine Bresseleers die lichamelijke opvoeding gaat geven in de kleuterschool. 
 Juffen Eveline en Anke die de vissenklas overnemen. 
 Juf Veronique die klastitularis van L2C wordt. 
 Anouk Doggen, die vanaf 1 september werkzaam zal zijn op het schoolsecretariaat . Welkom Anouk! 
Veel succes allemaal in de nieuwe opdracht! 

OPROEP!OPROEP!OPROEP! 
Zoals vorig schooljaar, ook nu weer een dringende oproep voor gemachtigd opzichters. Op dit moment 

hebben we ’s morgens NIEMAND op de oversteekplaats op  donderdag én vrijdag! 

Ga vooral mee op zoek, naar jezelf of anderen! 
Zeker in deze tijden hebben onze kinderen dat kwartiertje begeleiding nodig!! 

Neem vrijblijvend contact op met de directie, schoolsecretariaat 
of Paul Andriessen (0486.83.03.61 / paul.andriessen@telenet.be ) 



 

En wat betekent dat dan: code geel in de school? 
Zonder alle kleine lettertjes te willen vermelden willen we u toch een idee geven hoe bepaalde zaken, binnen 
code geel, in WIGO georganiseerd worden. En uiteraard gaan we er van uit dat ook u zal meewerken aan een 
veilige schoolomgeving. 

De school in corona tijden: code geel. 

 KLEUTERSCHOOL LAGERE SCHOOL 

‘s Morgens 
toekomen op 
school. 
Kom zeker niet te 
vroeg, om 
samenscholingen 
te vermijden! 

Langs  de groene poort, bij de parking achter 
de Schoolstraat. Graag een mondmasker voor 
volwassenen in de omgeving van de 
schoolpoort. 

Ouders vermijden de schoolomgeving, in het 
bijzonder de buurt van de grijze poort bij de 
fietsenstallingen. 

Ouders  van K1 brengen hun kleuter tot op de 
speelplaats, met respect voor afstand. 
Mondmasker verplicht. 

 

Kleuters van K2 en K3 gaan alleen door de 
groene poort en draaien meteen aan de 
vissenklas het gebouw binnen. De juf wacht 
hen op aan de klasdeur. 

Kinderen gaan rechtsreeks naar de klas waar de 
klasleerkracht hen aan de klasdeur opwacht. 

Fietsjes van K2 en K3 worden  door de kleuters 
in het klastuintje gezet. Zij gaan binnen langs 
de schuifdeur van hun klas. 
K1 zet de fietsjes bij het grote raam van de 
refter van de vissenklas. 

Leerlingen zetten hun fiets in de fietsenstalling van 
hun eigen leerjaar. 

Middagpauze  Kleuters van K1 worden afgehaald aan de 
schuifdeur van de klas. 
Kinderen van K2 en K3 die naar huis gaan 
worden door de leerkrachten begeleid naar de 
groene poort. Ouders kunnen daar hun 
kleuters afhalen. 

Kinderen die naar huis gaan worden door een 
leerkracht naar de oversteekplaats in de Sint-
Jansstraat begeleid. Kinderen die naar de parking 
Schoolstraat moeten, gaan daar zelfstandig naartoe. 
Kinderen die wachten op een ouder die een kleuter 
afhaalt kunnen kunnen dat doen op de wachtplaats 
of meteen naar de parking gaan. Maak goede 
afspraken! 

De refter organiseren we zoals van ouds.  

Kinderen brengen voorlopig nog hun eigen drankje/ drinkbus van thuis mee. 

 Omdat brooddozen beschouwd worden als 
risicodragers steken de kinderen hun brooddoos en 
drinkbus in een eenvoudig, persoonlijk lunchzakje. 

Kleuters die weer terug op school komen voor 
de namiddag worden door hun ouder naar de 
speelplaats gebracht, via de groene poort. 

Kinderen die na de pauze weer terug op school 
komen gaan zelfstandig naar de speelplaats. 

Einde schooldag Tussen 15u15 en 15u30 
Alle kleuters worden afgehaald aan de 
schuifdeur van het klastuintje. 
Ouders van K1 keren weer terug  richting 
groene poort.  
Ouders van K2 en K3 verlaten het 
schooldomein via het kleine poortje aan de hal. 
Enkele richting dus…. 

Voorlopig verlaten de kinderen de school met een 
klein tijdsverschil 
L1 en L2  15u15 
L3 en L4  15u20 
L5 en L6  15u25 
Kinderen worden door de klasleerkracht begeleid 
tot op de oversteekplaats in de Sint-Jansstraat. 
Kinderen die naar de parking Schoolstraat moeten, 
gaan daar zelfstandig naartoe. 
Kinderen die wachten op een ouder die een kleuter 
afhaalt kunnen dat doen op de wachtplaats of 
meteen naar de parking gaan. Maak goede 
afspraken! 



 

NIEUW!!! Deeltijdse LEERPLICHT VAN 5 JAAR 

De leerplichtwet bepaalt dat een kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het vijf 
wordt.  
Dit betekent dat de ingeschreven kinderen in de derde kleuterklas vanaf dit schooljaar verplicht op school 
aanwezig moeten zijn, tenminste, binnen een kader dat voor een kleuter aanvaardbaar is. Ziekte, revalidatie, 
rouw, huwelijksfeest,… zijn bvb. aanvaardbare redenen. 
290 halve dagen effectief aanwezig of aanvaardbaar afwezig is een minimumvereiste.  
Keuters kunnen dus om aanvaardbare redenen nog wel een keertje wegblijven van de school, zonder dat aan de 
290 dagen geraakt wordt. 
Ouders zijn wel verplicht om de reden van de afwezigheid aan de school te melden. Doen ze dat niet, of is de 
reden bijvoorbeeld niet aanvaardbaar, dan moet de school dit beschouwen als een “problematische 
afwezigheid”. De directie oordeelt over de aanvaardbaarheid van een afwezigheid. 
De melding van een afwezigheid , met vermelding van reden, doen de ouders aan de klasjuf (eigen briefje of 
mondeling) of aan het secretariaat (telefonisch , mondeling of een eigen briefje). 
De grondwet bepaalt dat leerplichtige kinderen recht hebben op levensbeschouwelijk onderwijs. Om daar een 
mouw aan te passen zouden kleuters de lessen zedenleer of godsdienst kunnen gaan volgen in de lagere school. 
Uiteraard kunnen we dat niet algemeen organiseren en is er ook geen specifiek programma voor kleuters. 

 KLEUTERSCHOOL LAGERE SCHOOL 

Handen wassen Doen we eerst nog thuis. Bij aankomst in de klas, bij toiletbezoek, maaltijd en speeltijden. De 
“wasstraten” maken  dat het vlot kan verlopen. Ook bij aankomst thuis wassen we de handen. 

De lessen Verlopen zoals gebruikelijk, ook de zwemlessen. 

Spelen Doen we zo veel mogelijk in 2 groepen, om een goede handhygiëne te kunnen voorzien  

In  voor– en 
naschoolse opvang 

Worden de kinderen ‘s morgens aan de poort overgedragen aan de begeleiders. Even moeten 
wachten nadat je gebeld hebt is normaal. 

‘s Avonds worden de kinderen ook afgehaald aan het poortje. Ook dan kan het zijn dat je even moet 
wachten tot een begeleider de poort open doet. 

Mondmasker voor ouders verplicht bij het afhalen.  

Bezoekers  Melden zich altijd aan bij het secretariaat . 

Leerkrachten en 
andere begeleiders 
van kinderen 

Dragen een mondmasker in nauw contact met 
andere volwassenen. 

Dragen een mondmasker in nauw contact met 
kinderen van de lagere school en andere 
volwassenen. 

Ouders Komen op afspraak naar school, of na aanmelden op het secretariaat. 

Medewerkers, 
vrijwilligers, CLB, ... 

Houden zich aan de geldende basisregels. 

In geval van 
klachten , 
besmetting of risico 
op besmetting 

Contacteer je de huisarts en de school. Kinderen of personeelsleden met vermoeden van besmetting 
worden afgezonderd en moeten zo spoedig de school verlaten. 

De lokalen Worden regelmatig, en meer dan normaal, gereinigd. Speciale aandacht geven we aan het sanitair 
en een goede verluchting. Zorg dus voor goede kledij want ramen deuren gaan zo veel mogelijk 
open! 

Uitstappen Kunnen doorgaan, maar we vermijden drukke plaatsen. 

Ouders van leerplichtige kinderen vanaf 6 jaar in K3, L1, L2 en L3 krijgen 4 briefjes die kunnen gebruikt 
worden om zelf een afwezigheid wegens ziekte (en enkel wegens ziekte) te verantwoorden.  De 
afwezigheidsbriefjes voor L4, L5 en L6 zitten achteraan in de schoolagenda. 
OPGELET ! 
Zo’n briefje kan enkel bij een afwezigheid wegens ziekte van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen 
(weekends en vrije dagen tellen daarbij mee), maximum 4 keer per jaar. 
Afwezigheden die ongewettigd blijven moeten door de school aan de overheid worden doorgegeven als 
“problematisch”.   

Voltijdse LEERPLICHT VANAF 6 JAAR 



 

Dinsdag en donderdagvoormiddag: fruit- / groentemomenten 

Dinsdag– en donderdagvoormiddag blijven onze vaste fruit/
groentemomenten. 

Lagere school: “stille refter” 

Kinderen die vorig schooljaar aangaven graag in een stille refter te eten zullen opnieuw worden bevraagd en 
uitgenodigd worden om effectief naar die refter te gaan. Kinderen van het eerste leerjaar krijgen nadien de kans 
om aan te sluiten, net als andere kinderen van de lagere school. 
De keuze voor de stille refter is voor een langere periode. Ze kan niet dag per dag wisselen. 
De stille refter start op dinsdag 1 september. 

Bij het begin van het schooljaar krijgt u een formulier voor inschrijving voor de naschoolse opvang. Op die  
manier krijgen wij een beter zicht op de kinderen die naar de nabewaking moeten. Gelieve het formulier in te 
vullen en ondertekend terug te bezorgen op school, ook als uw kind geen gebruik maakt van de naschoolse 
opvang. Voor de opvang ‘s morgens dient niet te worden aangemeld: u brengt immers de kinderen zelf.  

Opvang 

Het schoolreglement en de infobrochure kan je raadplegen op de website van de school. Je kan op het 
secretariaat ook een papieren versie ophalen. 
 
Voor dit schooljaar zijn er aanpassingen in het schoolreglement betreffende: 
-leerplicht 
-toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 
-inzage van schooldossiers door het schoolbestuur 
 
In de schoolbrochure zijn wijzigingen betreffende: 
-taalscreening 
-uitstappen te voet: fluovestje verplicht. 
-uitstappen met de fiets: fluovestje en fietshelm verplicht. 
Kinderen die geen eigen vestje of helm hebben kunnen er één lenen van de school. 
 
Akkoordverklaring (als inschrijvingsvoorwaarde) dient voor beide documenten ondertekend te worden  

Schoolreglement en infobrochure.  

Turnuniformen  

Het turnuniform van de school is verplicht voor de lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school.  
Broekjes of T-shirts kunnen besteld worden met het formuliertje dat uw kind meebrengt. Het uniform wordt 
aangepast door de turnleerkracht en, zonder tegenbericht van de ouders, aangerekend op de schoolrekening. Kijk 
zelf ook even na of het uniform goed past. Ruieln kan nog, als het niet gedragen is. 
 
In de kleuterschool volstaan kledij die bewegen goed mogelijk maakt en eenvoudige, witte turnpantoffeltjes 
(vanaf K2). Deze pantoffeltjes blijven gewoon in de school.  

WIGO—MAANDKALENDER en digitale berichtgeving 

Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar wordt ook de eerste maandkalender 
(september) verstuurd via mail.  
 
Het is noodzakelijk dat u de mails van de school ontvangt op de adressen die u 
belangrijk vindt. U kan deze adressen ten allen tijde zelf aanpassen, aanvullen of 
schrappen op het ouderplatform. 

Toedienen van medicatie 

De school dient uit zichzelf geen medicatie toe. Als kinderen toch 
geneesmiddelen moeten krijgen op school dan willen we dat graag correct 
doen. Instructies daarvoor kunnen gegeven worden via het document 
“medicatie”. De voorschrijvende dokter of de ouders kunnen daarop 
aangeven hoe en wanneer de medicatie moet worden toegediend. Het 
document is te vinden op de website van de school, onder  
“schoolwerking / gezondheidsbeleid”. 



 

Bij de start van het schooljaar 

 
Terug te bezorgen aan de school, samen op één blad  (wat uw kind meebrengt) 

 een formulier ter registratie i.v.m. naschoolse opvang, wat voor elk kind dient ondertekend te worden en 
terugbezorgd op school,  

 een strook ter ondertekening “voor akkoord” met schoolreglement en infobrochure. 

 Eventuele bestelling turnuniform 
 
Samen met deze schoolinfo worden verstuurd: 

 Taakverdeling en contactgegevens personeel 

 Overzicht bijdragenregeling 

 Maandkalender september 2020 

Vrije dagen in het schooljaar 2020-2021 

In het volgende schooljaar worden de zeeklassen voor het  
5de leerjaar georganiseerd van 26 t/m 30 april 2021. 

Zeeklassen 2020       5de leerjaar 

Zwemmen 

Zwemmen doen we in zwembad “De stok” in Roosendaal. 
De zwembeurten worden aangegeven op de maandkalender die 
doorgemaild wordt.  

vrijdag 25 september 2020 lokale verlofdag 

maandag 19 oktober 2020 (kermismaandag) pedagogische studiedag: vrije dag voor alle kinderen 

maandag  2 nov. 2020 t/m vrijdag 6 nov. 2020 herfstvakantie 

woensdag 11 november 2020 vrije dag (wapenstilstand) 

maandag  21 dec. 2020 t/m vrijdag 1 jan. 2021 kerstvakantie 

woensdag 27 januari 2021 pedagogische studiedag: vrije dag voor alle kinderen 

maandag 15 febr. 2021 t/m vrijdag 19 febr. 2021 krokusvakantie 

maandag 15 maart 2021 lokale verlofdag 

maandag 5 april 2021 t/m vrijdag 16 april 2021 paasvakantie 

donderdag 13 mei 2021 vrije dag (Hemelvaart) 

vrijdag 14 mei 2021 vrije dag 

maandag 24 mei 2021 Pinkstermaandag: vrije dag voor iedereen 

OPROEP!OPROEP!OPROEP! 
Zoals vorig schooljaar, ook nu weer een dringende oproep voor gemachtigd opzichters. Op dit moment 

hebben we ’s morgens NIEMAND op de oversteekplaats op  donderdag én vrijdag! 

Ga vooral mee op zoek, naar jezelf of anderen! 
Zeker in deze tijden hebben onze kinderen dat kwartiertje begeleiding nodig!! 

Neem vrijblijvend contact op met de directie, schoolsecretariaat 
of Paul Andriessen (0486.83.03.61 / paul.andriessen@telenet.be ) 

En,… neem ons de herhaling niet kwalijk, maar dit is echt noodzakelijk! 


