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Foto’s 

De foto's bestel je via het ouderplatform. De afrekening gebeurt op de schoolrekening  in januari 2021. 
 
Opgelet: bijbestellingen gebeuren buiten het ouderplatform en buiten de schoolrekening. Je gebruikt 
hiervoor het  document dat in het fotomapje zit. In de omslag geef je meteen het gepaste bedrag mee. 

Wafels 

Ondertussen hebben we de bestellingen binnen, al zijn het er wat minder dan andere jaren. 
Begrijpelijk, we zien minder mensen, dus verkopen loopt moeizamer…  
Maar morgen, vrijdag 20/11 kan het nog tot 12u00!! 
 
Toch bedankt aan al onze kopers, én verkopers! 
 
Wijziging afhalen. 
 
Voor de bezorging van de wafels moeten we wel beroep doen op uw medewerking.  
We moeten ons immers houden de corona-maatregelen!  
 
Wafels kunnen niet door iedereen afgehaald worden: te veel mensen op korte tijd op dezelfde plaats… 
 
Als u  in het totaal 7 dozen of meer bestelde, worden die aan huis geleverd op zaterdag 28 november, in de 
voormiddag.  
 
U krijgt eerstdaags een bericht via het ouderplatform waarin u kan aangeven 
als u minder dan 7 dozen bestelde: 
 
 Of uw kind(eren) zelf de wafels mee kunnen nemen. Vanaf woensdag 25 nov.  

Dit kan uiteraard enkel als het niet té veel dozen zijn, en u eventueel ook een geschikte tas meegeeft. Ook 
kunnen de kinderen gedurende enkele dagen telkens één of meerdere dozen meenemen. 

 Of u de wafels toch zelf komt afhalen op : 
  Woensdag 25 nov. tussen  12u20 en 13u20 
           Donderdag 26 nov. tussen 15u30 en 18u00 
  Vrijdag 27 nov. tussen 15u30 en 17u00 
Beperkt aantal plaatsen. Tijdstip van afhaling verplicht te 
reserveren in het ouderplatform!  
Afhalen aan de inkom van de school. 
 

En of  u mee wil helpen om op zaterdagvoormiddag, 28 nov. om 
bestellingen thuis te leveren. Je kan ook bvb. je eigen bestelling 
meenemen, en nog enkele andere… Hoe meer mensen, hoe minder 
adressen te doen! 
 
Dankjewel! 

Beste ouder, 
 
Graag uw aandacht voor onderstaande, 



 

 

Rapporten lagere school 

2de, 3de en 4de leerjaar 
 
Deze rapporten worden meegegeven zoals voorzien: op dinsdag 24 november. 
 
5de en 6de leerjaar 
 
Omwille van de verlenging van de herfstvakantie komen we  in 5 en 6 wat in tijdsnood. Daarom verlengen we de 
evaluatieperiode.  
We willen immers een correct en eerlijk beeld hebben, waarbij kinderen in ongeforceerde omstandigheden alle 
kansen hebben gekregen. 
Het  rapport zal in 5 en 6 dan ook de week nadien meegegeven worden: op vrijdag 4 december. 

Extra lichamelijke opvoeding voor L1 en L3 op vrijdagnamiddag. 

Aangezien de zwemlessen tot nader order zijn opgeschort worden extra lessen LO gegeven in L1 en L3, ter 
vervanging. Later in het schooljaar hopen we de verloren zwemlessen toch nog enigszins te compenseren.  
L1 turnt op  20 november, 4 december en 18 december. 
L3 op 27 november en 11 december. 

Zoals gemeld in de laatste schoolinfo van oktober moeten we de organisatie van oudercontacten voor  het 2de tot 
en met het 6de leerjaar herbekijken, naar aanleiding van corona-code “oranje”. 
Normaal gesproken worden bovenstaande oudercontacten algemeen georganiseerd en nodigen we iedereen uit.  
Dit kan nu niet. 
 

In tegenstelling tot bij de kleuters en het eerste leerjaar, worden in de leerjaren  2 tot en met 6 wel rapporten 
meegegeven. Dat maakt dat we enkel gesprekken organiseren als noodzakelijke aanvulling op het geschreven 
rapport... 
 
De leerkracht kan verzoeken om een gesprek. U wordt dan door de leerkracht gecontacteerd en een gesprek 
wordt onderling gepland.  In vele gevallen is dit al gebeurd en hebben dergelijke gesprekken al plaatsgevonden.  
Ouders kunnen een gesprek aanvragen door dit aan te kruisen op het rapport . Ook dan zal de leerkracht u 
contacteren om verdere afspraken te maken. 
 
De gesprekken gaan zo veel mogelijk digitaal door, in uitzonderlijk geval fysiek in de school. 

Oudercontacten L2 t/m L6 

Geen kermis dit 
jaar? We 

organiseerden 
onze eigen 

kermis! 

Meer foto’s op 
www.wigo.be 


