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...in het nieuwe schooljaar.  
En neen, het zal nog niet zijn zoals we gewend waren.  
 
Vraag is: wat waren we ondertussen gewend? De situatie van vorig schooljaar, of de situatie van 2 jaar 
geleden? Zonder het goed en wel te beseffen gaven we toe op heel wat zaken die het leven kleur geven: 
Ontmoeting, samenwerken, gaan en staan waar je wil zonder belemmerende regelgeving. Maar het zit er weer 
aan te komen, zo lijkt het toch stilaan. 
 
En ook al blijven er bepaalde maatregelen gelden, onze kinderen kunnen gelukkig al genieten van heel wat 
versoepelingen: onbeperkt samen spelen en samen werken, minder sanitaire richtlijnen, geen mondmaskers 
meer en volop genieten van uitstappen  bijvoorbeeld.  
Voor de volwassenen duurt het nog even voort: beperkingen rond schoolbezoeken voor ouders en personeel 
dat nog niet in normale omstandigheden kan samenwerken. We zijn er niet blij mee maar respecteren de 
regelgeving en nemen stilaan stappen vooruit.  
 
En daarvoor hebben we iedereen nodig, ook jij. Bedankt om weer mee te werken! 

Van harte welkom!!!!!! 

Personeelsopdrachten 

U krijgt een overzicht van de schoolopdrachten en contactgegevens van de personeelsleden als bijlage bij deze 
schoolinfo. Eén nieuw gezicht, en enkele “oude” bekenden! 
 
Betreffende personeel en interne organisatie geven we u  volgende mee: 
 
Kleuterschool 
• Juf Karin De Lens van de kleuterschool (K3A) zal voorlopig niet voor de klas staan. Zij wordt voltijds 

vervangen door juf Eveline Beyers (vorig jaar deeltijds tewerkgesteld  in de vissenklas). 
• Juf Anke zal heel wat ondersteunende uren opnemen, naast een 1/5 opdracht in de eendjesklas bij juf 

Bie. 
• Juf Marieke zal dit jaar ook weer werken als vervanger in de kleuterscholen van de scholengemeenschap. 

Vorig jaar was dat ook het geval, maar was ze het hele jaar werkzaam in een andere school.  
 Als er geen vervanging nodig is zie je juf Marieke op maandag in WIGO. 
• Juf Carine en juf Annelies gaan samen de kleuters van K2A (leeuwenklas) begeleiden. 
• Lien Claessens wordt een aanvullende kinderverzorgster op dinsdag– en vrijdagvoormiddag. Ann De 

Vliegere is op maandag-, woensdag– en donderdagvoormiddag op school.  
 
Lagere school 
• Juf Dorien van het eerste leerjaar A geniet nog van haar bevallingsverlof. Ze zal tot aan de herfstvakantie 

vervangen worden door juf Nathalie Segers. Juf Nathalie komt dus 1/5 in L1A, L4A en L4B, naast een 
algemene ondersteuning. 

• Juf Heleen Adams komt 1/5 in het vijfde leerjaar B en biedt verder ondersteuning, onder andere in het 
tweede leerjaar. Juf Heleen was eerder al werkzaam in WIGO en vorig schooljaar als vervanger van de 
scholengemeenschap het hele jaar in een andere school actief. 

 
Secretariaat 
Yolanda is nog steeds herstellende van een fietsongeval. Haar afwezigheid wordt deels door Anouk opgevangen 
en bijkomend door Dorien Van Mol, die we van harte verwelkomen. Yolanda wensen we een spoedig herstel! 



 

Voor brengen en afhalen van de kinderen zijn er geen wijzigingen t.o.v. juni vorig schooljaar.  
De enige wijziging is dat kinderen die moeten wachten op een ouder die eerst een kleuter 
afhaalt, voortaan zullen wachten in de hal van de school. Vanaf het  kleine poortje kan u 
teken doen om naar buiten te komen. U komt niet binnen om uw kind af te halen.                 
                                                                                

De wachtplaats verhuist dus naar de hal! Maak goede afspraken! 

De school in corona tijden: september 2021 

 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 dat doen in de hal van de school of 
meteen naar de parking gaan. Maak goede 
afspraken! 

De refter organiseren we zoals van ouds.  
Kinderen brengen hun eigen drankje/ drinkbus 
van thuis mee. 

De kinderen van L1 eten in de refter, de andere 
kinderen in de klas. Vanuit Covid zijn er geen 
beperkingen, maar organisatorisch kiezen we voor 
dit systeem. 
Kinderen brengen hun eigen drankje/ drinkbus van 
thuis mee. 

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 middagpauze 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…. 

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 in de hal of meteen naar 
de parking gaan. Maak goede afspraken! 

achtplaats W 



 

 KLEUTERSCHOOL LAGERE SCHOOL 

Opvang Zowel bij het brengen als ophalen van de kinderen worden de maatregelen door volwassenen 
gerespecteerd: mondmasker, afstand,… De kinderen kunnen weer zoals vroeger in de opvang spelen 
en werken. 

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 lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen. 

Spelen Kinderen mogen weer gewoon door elkaar spelen, zonder beperkingen van speeltuigen. 

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 . Schoolbezoek is in principe enkel mogelijk op afspraak. En 
volgens de regels die gelden: afstand, mondmasker, verluchting in de lokalen. 

Leerkrachten en 
andere begeleiders 
van kinderen 

Dragen een mondmasker in nauw contact met 
andere volwassenen. 

Dragen een mondmasker in nauw contact met 
andere volwassenen. Binnen, als kinderen 
neerzitten in de klas is een mondmasker niet nodig. 

Ouders Komen enkel 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 zonder beperkingen doorgaan. 

Inschrijvingen Kunnen weer op school, na afspraak. 

En verder: info die we graag meegeven omtrent de schoolorganisatie: 

Kennismaking, info en gesprekken: een ruim aanbod! 

Kennismakingsmoment  op dinsdag 31 augustus: inschrijven verplicht! 
Gelukkig kunnen we het kennismakingsmoment weer door laten gaan, zij het dan mits aanmelden, net 
als vorig jaar. U krijgt de link eerstdaags doorgestuurd. De tijden zijn niet bindend, maar bedoeld om 
een spreiding van bezoekers te krijgen. Uiteraard respecteert iedereen de mondmaskerplicht en 
afstandsregels. Enkel een bezoek aan de klas, meer kunnen we niet organiseren… 
Klasinfo 
Voor K1 en L1 wordt een infoavond georganiseerd . Respectievelijk op 7 en 9 september. 
Ook hiervoor wordt een inschrijvingslink doorgestuurd. 
Van de andere klassen wordt de klasinfo bezorgd via mail. 
Bijkomend kennismakingsgesprek 
Als het kennismakingsmoment en de eventuele infoavond naar uw gevoel te weinig kansen geboden 
hebben om de leerkracht te informeren omtrent uw zoon of dochter, kan u een extra infogesprek 
aanvragen. Het gaat dan, zo vroeg in het jaar, uiteraard niet over info vanuit de leerkracht, maar wel 
over info die u de leerkracht wil bezorgen. Ook hiervoor volgt nog een inschrijflink. 



 

Dinsdag en donderdagvoormiddag: fruit- / groentemomenten 

Dinsdag– en donderdagvoormiddag blijven onze vaste fruit/
groentemomenten. 
 
Om het schooljaar alvast goed te starten voorziet het oudercomité 
voor iedereen aardbeien op donderdag 2 september. 
 
DANKJEWEL!!! 

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: 

-toelatingsvoorwaarden lager onderwijs voor 5-jarigen 
-maatregelen betreffende leerlinggebruik van ICT- apparatuur van de school 
-inhoud en doorgeven van het leerlingdossier op het CLB 

In de schoolbrochure zijn er geen wijzigingen.  
Akkoordverklaring met het schoolreglement (als inschrijvingsvoorwaarde) dient ondertekend te worden op het 

strookje dat u krijgt op de open deur, of via de boekentas van uw 

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 op de open deur aangepast en 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. Ruilen 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 worden best van een naam voorzien want ze blijven gewoon in de school.  

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”. 

Eén formulier om weer mee te geven 



 

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 . 

• eventuele bestelling turnuniform 
 
Samen met deze schoolinfo worden verstuurd: 

• taakverdeling en contactgegevens personeel 

• overzicht bijdragenregeling 

• maandkalender september 2020 

Vrije dagen in het schooljaar 2021-2022 

In het volgende schooljaar worden de zeeklassen voor het  
5de leerjaar georganiseerd van 16 t/m 20 mei 2022. 

Zwemmen 

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

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. 

vrijdag 24 september 2021 lokale verlofdag 

maandag 18 oktober 2021 pedagogische studiedag: vrije dag voor alle kinderen 

1 november t/m 5 november 2021 herfstvakantie 

donderdag 11 november 2021 vrije dag (wapenstilstand) 

vrijdagnamiddag 24 december 2021 enkel les in de voormiddag. Einde schooldag 12u05 

27 december  2021 t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie 

woensdag 26 januari 2022 pedagogische studiedag: vrije dag voor alle kinderen 

28 februari 2022 t/m 4 maart 2022 krokusvakantie 

3 april 2022 t/m 15 april 2022 paasvakantie 

maandag 18 april 2022 vrije dag (paasmaandag) 

maandag 2 mei 2022 lokale verlofdag 

donderdag 26 mei 2022 vrije dag (Hemelvaart) 

vrijdag 27 mei 2022 vrije dag 

maandag 6 juni 2022 Pinkstermaandag: vrije dag voor iedereen 

donderdag 30 juni 2022 einde schooljaar 12u05 

Afwezigheden  van leerplichtige kinderen 

Ouders van leerplichtige kinderen 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. 

Zeeklassen 2022      5de leerjaar 


