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Beste lezer, 
 

in deze laatste schoolinfo van het jaar 2019 bieden we u enkele onderwerpen aan waarvoor we graag uw aandacht 
vragen. Veel leesgenot! 

De warmste WIGO-week: een geef– en krijgplein! 

Ook dit jaar sluiten we aan bij “Music for life”, een actie van de nationale radiozender “Studio 

Brussel”. Maar… we zamelen geen geld in . U vindt vast wel andere kanalen en acties waar u 

financieel kan steunen. 

Het motto ” Voor wie ga jij alles geven?” 

nemen we gewoon erg letterlijk: heb jij iets 

wat je kan geven aan iemand anders? Iets 

waar jij iemand anders blij mee kan maken? 

Breng het dan mee! 

De afgelopen week werd al heel wat 

materiaal verzameld wat nu door de 

leerkrachten geordend en nagekeken wordt. We bekijken nog even 

het aanbod en hoe we de verdeling organiseren. 

 

Nadien gaan de overgebleven zaken naar ‘t Schakeltje, een 

tweedehandszaak voor kleding, speelgoed, boeken en kleine huisraad. 't Schakeltje is gelegen in de Kerkstraat 58 in 

Essen. 

Graag op tijd! 

Elke dag merken we kinderen op die te laat op school komen. Dat kan uiteraard een keertje 

gebeuren, maar als het vaak gebeurt dan stellen we ons daar vragen bij.  

 

Er lijken wel ouders en kinderen te zijn die systematisch te laat komen, langs de hal, en niet eens meer moeite doen 

om door de poort te komen, niet eens meer de moeite doen om op tijd te zijn: je ziet ze zich in elk geval niet haasten… 

Jammer vooral voor die kinderen! Zij voelen zich niet als deel van de groep. De andere kinderen doen hun 

ochtendbabbeltje en kennismaking op de speelplaats: het ochtendritueel voor het begin van de schooldag begint al op 

de speelplaats: rustig weer kennismaken, in de rij staan, de leerkracht die komt, samen naar binnen, jas aan de 

kapstok,… we moeten er geen tekeningetje bij maken… 

En ja, de bel gaat iets voor 8u30, de poort sluit iets vroeger, omdat we om 8u30 naar binnen willen. Als je naar de film 

van 16u30 gaat, ben je ook iets vroeger in de zaal... 

Graag op tijd dus!! 

En nog winnaars! Wedstrijd “De koperwiek”. 

Mil Van Doninck, Louanne De Crom, Nelle de Lee, Joline Mertens, Jonas Mertens, Julia Durham, Thomas Lambelin, 

Mette Brugmans en Thijs Raeymackers kregen een mooi voederhuisje cadeau. Zij wonnen dit door een mooi 

ingekleurde tekening binnen te brengen. Van harte gefeliciteerd! 

Opstelwedstrijd Davidsfonds 

De jaarlijkse opstelwedstrijd van het Davidsfonds leverde weer een aantal mooie winnaars op in 

WIGO. De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar werd gevraagd een tekst te schrijven rond het 

thema: “Buren”.  

Thijs Meeusen, Nore Konings, Jolien van der Horst en Lander Van Dyck wonnen in het vijfde 

leerjaar. In het zesde leerjaar bekroonde de jury de werkjes van Sanne Vertongen, Winne Sleutel, 

Joke Rammers en Jelke Van den Broek.  

Proficiat aan alle winnaars!  



 

 

Ondersteuningsnetwerk NOA2 

Zoals we in eerdere uitgaven al meldden heeft onze school een samenwerking met het ondersteuningsnetwerk “NOA2”.  

De ondersteuningsnetwerken werden in het leven geroepen om kinderen extra ondersteuning, vanuit het 

buitengewoon onderwijs, te  bieden binnen het gewone basisonderwijs. 

Ouders waarvan een kind begeleid wordt zullen al kennisgemaakt hebben met één van onze ondersteuners. Voor 

andere ouders is dit misschien “ver van het bed”, omdat ze nog niet rechtstreeks in contact kwamen met de mensen 

van NOA2. 

Toch zijn deze mensen ook actief in de begeleiding van groepjes kinderen, of zelfs een hele klasgroep. 

Zo kan het zijn dat uw kind mee wordt betrokken bij de begeleiding van andere kinderen, als het bijvoorbeeld over 

sociale vaardigheden gaat. Zo’n zaken behandel je uiteraard ook samen met de anderen. 

De ondersteuning behandelt ook wel klas– of schoolgebonden zaken. Zo kwam er vorig jaar al een goedmaakhuisje op 

de speelplaats. Soms wordt met een klasgroep een kort traject opgezet rond een specifiek thema. Een voorbeeld 

daarvan is hoe je best omgaat met de kinderen van je groep, hoe je je gedraagt binnen je gezin of bij vrienden, of hoe 

je je gedraagt als je in contact komt met volwassenen.  

Een rijke inbreng in onze schoolwerking!! 

De begeleiders in onze school zijn        Melissa Arnouts, logopediste 

Lore Van Gils, orthopedagoge 

Ellen Maas, kinesiste 

Luizen 

Tijdens de herfstvakantie brachten 4 leerkrachten (juf Jadwiga, juf Kelly, juf Mireille  

en juf Tinny) een werkbezoek aan onze partnerschool Mooi Uitsig in Zuid-Afrika.  

Een hele onderneming, waar heel wat voorbereiding aan vooraf ging, maar zeker  

de moeite waard! 

Werd de organisatie van de reis en de invulling van het actieplan  vooral door  

WIGO voorbereid, dan lag de invulling van het programma bij onze collega’s van  

Mooi Uitsig. Een prachtige mix van gevarieerde activiteiten en warme momenten  

hebben voor een prachtige week gezorgd. Waarvoor onze hartelijke dank! 

U kunt de voornaamste indrukken en ervaringen lezen in het artikel dat op de  

gemeentelijke website en de schoolwebsite werd geplaatst. 

https://www.essen.be/nieuwsdetail/2595/e-learning-in-mooi-uitsig   

En u heeft er ook vast al over gelezen in het gemeentelijke infomagazine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Dankjewel juffen dat jullie ook op deze manier de     

      scholenband levendig houden! 

Bezoek aan onze partnerschool in Zuid-Afrika 

In enkele klassen blijven we regelmatig meldingen van luizen krijgen. Om die reden werd het CLB gecontacteerd. Zij 

gaan met hun medische afdeling de kinderen van een aantal klassen controleren. Ouders van gecontroleerde kinderen 

krijgen een brief mee met het resultaat van de controle. 

Dank aan de ouders die dit openlijk komen melden: zij helpen mee de beestjes te bestrijden! 

https://www.essen.be/nieuwsdetail/2595/e-learning-in-mooi-uitsig


 

 

Er viel vorige 

maand weer heel 

wat te beleven in 

WIGO  ! 

Meer foto’s op 

ww.wigo.be 

Traditioneel wensen we elkaar in de eindejaarsperiode het allerbeste toe voor het volgende kalenderjaar. Een goede 

traditie waar we absoluut geen afbreuk aan willen doen!  

 

We willen graag een goede afspraak  in herinnering brengen: op school gaan we geen kaartjes uitdelen en uitwisselen. 

Dat doen we trouwens ook niet met verjaardagskaartjes. 

Een kaart voor de gehele klas kan natuurlijk perfect! 

Nieuwjaarswensen 

Het einde van het eerste trimester is voorzien op vrijdag 20 december om 15u15: een normale schooldag dus, ook wat 
de naschoolse opvang betreft.  
  
Zowel in de kleuterschool als in de lagere school besteden we op een feestelijke manier aandacht aan het eindejaar.  

Einde trimester 

Koekendoosjes, drinkbussen, jassen in perfecte staat, fluovestjes,…  Vanaf vrijdagmiddag 20 december 

worden de spullen een laatste keer tentoongesteld in de refter van de lagere school. We gaan er met de 

kinderen langs, maar u kan ook als ouder langskomen of een briefje meegeven met uw kind met daarop 

wat u nog mist. 

In de kleuterschool kan u de gevonden zaken bekijken aan het buitenraam van de keuken. 

Gevonden voorwerpen 

De fluo-actie loopt schitterend! Op de onverwachte teldag droeg 92,5 %  

van de kinderen van de lagere  school  fluo!   In 1b, 2a en 4b haalden ze zelfs 100 

procent! Iedereen droeg daar fluo dus! Proficiat.! Wie haalt het  de volgende keer ook? 

Schoolrekening opvang 

Door niet doorgekomen aanpassingen in het softwaresysteem van de school werd voor de voor– en naschoolse opvang 

van september en oktober 0,20 euro per beurt te weinig aangerekend. Dit wordt rechtgezet bij de afrekening van 

november/december 2019 waarvan u de rekening krijgt in januari 2020. Onze excuses. 


