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Ook u hebt ongetwijfeld  vernomen dat de scholen mogelijks vanaf half mei, zij het gedeeltelijk, weer zouden kunnen 
openen. De berichtgeving daaromtrent is nog zeer pril en we merken dat die regelmatig bijgestuurd en verfijnd wordt. 
Dat zal de volgende dagen niet anders zijn. Maatregelen voorstellen is één ding, ze uitvoeren is een andere zaak.  
In de loop van deze week wordt op het niveau van de Vlaamse gemeenschap overlegd op welke manier en onder 
welke voorwaarden het onderwijs weer zou kunnen worden opgestart. 
De grote lijnen daarvan zijn al bekend maar geven op dit moment nog te weinig oplossingen voor een aantal praktische 
problemen. De gezondheid primeert, dat is duidelijk. Dat houdt in dat alles wat georganiseerd wordt moet 
beantwoorden aan de vooropgestelde maatregelen ter bestrijding van het virus. Als dat niet kan, wordt er niet 
opgestart. 
 

Zoals u uit bovenstaande begrijpt is het nu nog te vroeg om uitspraken te doen over de concrete heropstart. Voor de 
Vlaamse scholen in het algemeen, en voor WIGO in het bijzonder. Er zal nog heel wat overleg en voorbereiding nodig 
zijn: Welke kinderen,  welke dagen, welke uren, hoe we voldoende mensen kunnen inzetten om alles te realiseren… 
Het zijn vragen waarop we u momenteel het antwoord moeten schuldig blijven. 
We gaan er van uit dat we u een week voor een mogelijke heropstart concrete informatie kunnen geven. Op die 
manier kan ook u de nodige voorbereidingen treffen. 

Heropening der scholen. 

Helpdesk website 

In de titelbalk van onze website werd naast de knop voor het 
ouderplatform ook een “ICT-helpdesk” voor ouders opgericht. U vindt er allerhande tips omtrent de digitale omgeving 
van WIGO.  
Uiteraard willen we deze helpdesk actueel houden en zo volledig mogelijk. Aarzel dus niet om uw tips en vragen langs 
dat kanaal door te geven! 

                                                                  Ophalen materialen 

                        Een dikke, DIKKE, DIKKE pluim voor de kinderen van de lagere school die vorige maandag                        
                         schoolmaterialen kwamen ophalen. De spreiding was optimaal en de discipline die de kinderen aan de 
dag legden was voorbeeldig! Een verdienste van de kinderen, maar ook van de ouders die ongetwijfeld goed uitgelegd 
hebben waarop de kinderen moesten letten. Dankjewel! 

Noodopvang 

Ondertussen blijven we  veel van jullie verwachten: mama zijn, papa zijn, een plichtsbewuste werknemer zijn, (als het 
moet van thuis uit), de kinderen begeleiden bij hun schoolwerk , zorgen dat digitale wereld van de kinderen in orde is, 
verbindingen opzetten, de agenda’s van de kinderen opvolgen,… Het is best pittig.   
Respect en dankbaarheid  voor wat jullie momenteel voor de kinderen én de school betekenen! 
En… er zijn vast ook positieve kanten aan het hele verhaal. Probeer vooral die in de verf te zetten en daarvan te 
genieten! 

Ouder zijn in corona-tijden 

Uiteraard blijft ook de opvang verder lopen, in z’n huidige vorm, minstens tot de school eventueel gedeeltelijk weer 
opent.  
U krijgt een nieuwe  inschrijvingslink (dagopvang, voor- en naschoolse opvang) doorgestuurd voor het ouderplatform 
voor de periode van maandag 4 mei tot en met vrijdag 15 mei.  
Nogmaals willen we vragen om last-minute- wijzigingen (minder dan 12u voor de opstart van het opvangmoment niet 
enkele in te geven via het platform, maar ook met een berichtje naar het nummer 0492 73 25 41 (directie). Als er 
geen kinderen aangemeld zijn gaat de deur niet open... 
Voor opvang op woensdagnamiddag schrijft u rechtstreeks in bij IBO-dolfijn. 

Bedankt voor uw medewerking en… 
hou het veilig, hou het gezond en hou het levendig! 
                                                                                                                                      Hopelijk tot gauw… schoolteam WIGO 


