
maart 2016 

 

schoolinfo 
Gemeentelijke basisschool Wigo  

De Vondert 10 
2910 Essen 

Tel. 03/667 57 63 
secretariaat@wigo.be 

directie@wigo.be 
www.wigo.be eind juni 2021 

Proclamaties 

Ook dit jaar worden de proclamaties voor de kinderen van de derde kleuterklas en de leerlingen van het zesde leerjaar 
in aangepaste versie uitgevoerd.  
Samen met hun ouders, én broers en zussen zijn de kinderen welkom op vrijdag 25 juni, op de rode speelplaats van de 
lagere school. 
Allemaal veilig in de “gezinsbubbels”. 
 
Niet zoals we het gewend zijn, maar toch met de nodige waardering die onze kinderen  en ouders verdienen. Proficiat! 

Het was alweer een bijzonder jaar. Alweer ééntje om nooit te vergeten. Uiteraard omwille van “het” virus.  
 
De school bleef niet gespaard en sommige gezinnen werden zwaar op de proef gesteld. In eigen huis of in hun directe 
omgeving.  
Een positieve test binnen het gezin, in de familie, op het werk: het verlamt de hele wereld om je heen...  
Isolatie, quarantaine. Dagen, soms weken lang.  
Knap hoe iedereen omgegaan is met de situatie.  
 
We willen jullie, ouders én kinderen, bijzonder bedanken om mee te werken aan de aangepaste organisatie van de 
school en alles wat er rond hing. Bewonderenswaardig hoe de kinderen zich het hele jaar trouw aan maatregelen 
hielden! 
 
Ook een woord van dank aan het voltallige personeel en vrijwilligers van WIGO.  
Leerkrachten, ondersteuners, middagtoezichters, gemachtigd opzichters, administratief personeel en 
onderhoudspersoneel, brugfiguren,... 
Iedereen heeft met de volle verantwoordelijkheid en heel veel flexibiliteit meegewerkt aan de telkens hernieuwde 
organisatie van de school. Bedankt, van harte! 

Schoolrekening 

De laatste schoolrekening van dit schooljaar kan u volgende week verwachten per mail. 
Schoolverlaters kunnen niet-gebruikte drankbonnen inleveren in de klas of op het secretariaat. Dit moet dan ten 
laatste op maandag 22 juni zodat we de teruggave kunnen inbrengen op de schoolrekening.  

De laatste schooldagen 

Vrijdag 25 juni: proclamaties K3 en L6 
Maandag 28 juni : klasindeling en kennismaking met de leerkracht en de klas  
                                  van volgend schooljaar (kleuters én lager) 
             rapporten in de lagere school 
Dinsdag 29 juni: schoolreizen in de lagere school 
Woensdag 30 juni: huifkartochten in de kleuterschool (1 euro op de schoolrekening) 
              Eindejaarspodium in de lagere school 
       En… voor iedereen wat lekkers vanwege het oudercomité                      
                                  (dankjewel!!) 

Het schooljaar wordt 
voor de kinderen 

afgesloten op woensdag 
30 juni om 12u05. Er is  
opvang tot 18u00 door 

IBO-dolfijn. Vergeet niet 
te reserveren! 

Op maandag 28 juni gaan we met de kinderen van de lagere school nog eens langs de gevonden voorwerpen. En als u 
nog iets mist: maak uw kind er attent op! Of geef een briefje mee, dan kijken we even mee… De spullen die 
achterblijven en bruikbaar zijn geven we door aan een sociaal doel. 



Voor volgend schooljaar: naar de winkel ? 

Waar moet je zelf voor zorgen ?? 
 
 

Je moet enkel voor de basisuitrusting zorgen: zaken die een kind nodig heeft om naar school te gaan en om iets mee 
naar huis te nemen. Voor de kleuters is dit een tasje. Voor de lagere school gaat het dan om zaken als een schooltas, 
een pennenzak, een ringkaft om papier in op te bergen,... De gewenste aantallen van 
bvb. ringkaften worden u door de leerkrachten via de kinderen medegedeeld: tijdens het 
kennismakingsmoment of begin september. U krijgt in elk geval voldoende tijd… 
 
De school voorziet  materialen zoals schrijfgerief, rekenmachine, geodriehoek, lijm, 
schaar, passer, handboeken, werkboeken, … Kortom: zaken die de kinderen verplicht 
nodig hebben om te kunnen “leren”.   
In principe zijn deze materialen voor gebruik in de school. Van de leerlingen verwachten 
we een behoorlijk gebruik, ook als deze materialen een keertje mee naar huis gaan.  
Kinderen mogen dit soort materialen ook van zichzelf gebruiken, als het maar voldoende geschikt is. 

En hoe we weer gaan starten in september? 

We hopen op een vrij normale start, afhankelijk van het verloop van de corona-epidemie. 
 
We raden u aan om uw mailbox naar het eind van de maand augustus goed op te volgen.  
 
En of een kennismakingsmoment mogelijk zal zijn, en hoe dat dan zal verlopen, kunnen we ook pas later meedelen. 

Klasorganisatie volgend schooljaar 

In de kleuterschool starten 2,5– en 3– jarige kleuters weer samen, verdeeld over twee klassen. Juf Bie en juf Lut zijn de 
leerkrachten.  Zo lang het kan komen instappertjes bij in die klassen. 
Juf Annelies en juf Carine gaan samen naar een klas 4-jarigen (K2A) en richten daar de leeuwenklas in.  
Juf Anke zorgt voor ondersteuning van verschillende klassen, terwijl juf Eveline nog maar beperkt in Wigo zal kunnen 
werken. 
 

In de lagere school gaat juf Véronique weer naar het eerste leerjaar. Het derde leerjaar zal twee klassen tellen.  
Juf Dorien zal  ondersteuning bieden in verschillende leerjaren. 
 
Op maandag gaat ook de klasindeling mee... 
We blijven het benadrukken: het is belangrijk hoe je als ouder de klasverdeling overbrengt naar je kind. Hoe 
spannender je dit maakt naar je eigen kind, hoe spannender je kind de overgang ook zal ervaren. We willen het graag 
als vanzelfsprekend blijven overbrengen naar de kinderen, en meestal vinden kinderen dat ook zo… 
De leerkrachten maken er objectief, in eer en geweten, heel wat werk van om de klasgroepen samen te stellen. We 
willen dan ook elke groep de kans geven om zich te ontplooien! 
Omdat de schoolorganisatie mede afhankelijk is van het aantal kinderen in elk leerjaar durven we toch het nodige 
voorbehoud vooropstellen. Inschrijvingen of andere omstandigheden  kunnen altijd nog verschuivingen veroorzaken 
op de klaslijsten! Zelfs de leerkracht kan nog wijzigen. Je weet maar nooit! 

Schoolsecretariaat – inschrijvingen 

Het schoolsecretariaat blijft open voor o.a. inschrijvingen tot en met vrijdag 2 juli. Vanaf maandag 23 augustus kan je 
er opnieuw terecht. Best even vooraf contact opnemen voor een afspraak (aanwezigheid is niet altijd gegarandeerd). 
Tijdens de opgegeven periodes kan men terecht tussen 9u en 12u. 
Om organisatorische redenen durven we vragen inschrijvingen niet onnodig uit te stellen. Als u mensen in uw 
omgeving kent die kinderen willen inschrijven dan kan u ze dit misschien doorgeven. 



en hopelijk tot ziens  
op de opendeur  

op dinsdag 31 augustus… 
                                  ergens tussen  

17u00 en 18u30.  
(als het mag)  

Oudercomité en schoolraad 

Het afgelopen schooljaar verliep ook voor schoolraad en oudercomité weer bijzonder. Wat minder bijeenkomsten, en 
dan enkel nog digitaal. Fijn dat jullie ook op deze manier nog zinvol werk bleven verrichten. Bedankt daarvoor! 

...iedereen die op één of andere manier heeft bijgedragen 
tot het welslagen van het  voorbije schooljaar, 
...iedereen die zich inschreef in onze school: voor het 
gestelde vertrouwen. 

Het allerbeste! 
...aan alle schoolverlaters, die we een 
fantastische toekomst  toewensen! 

Bedankt ... 

In het volgende schooljaar worden de zeeklassen, hopelijk ;-) , georganiseerd van 16 t/m 20 mei 2022. 

Zeeklassen 2022      5de leerjaar 

Vrije dagen in het schooljaar 2021-2022 

Hou het veilig,  
hou het gezond  
en amuseer je !                                                

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 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 


