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Proclamaties 

Eerst mocht het niet, dan weer wel,… 
hoe dan ook: we zijn blij dat we 
“proclamaties” hebben kunnen 
organiseren voor de kinderen van de 
derde kleuterklas en de leerlingen van 
het zesde leerjaar. Samen met hun 
ouders, én broers en zussen.  
Allemaal veilig in de “gezinsbubbels”. 
  
Niet zoals we het gewend zijn, maar 
toch met de nodige waardering die 
onze kinderen  en ouders verdienen. 
Voor ons was het “GESLAAGD”! 
Proficiat! 

Het was een bijzonder jaar, ééntje om nooit te vergeten. Uiteraard omwille van “het” virus.  
Maar we kijken  terug op het gehele schooljaar.  
En dat heeft aan onze kinderen toch weer heel wat groeikansen gegeven. In de klassen, met de leerstof, maar ook 
sociaal en emotioneel. Ook heel wat activiteiten en uitstappen zijn wel door kunnen gaan, en dat mogen we ook niet 
vergeten! 
  
We willen jullie in het bijzonder bedanken om mee te werken aan de aangepaste organisatie van de school, de 
ondersteuning van het afstandsonderwijs en de opvolging van de kinderen. 
  
Ook een woord van dank aan het voltallige personeel en vrijwilligers van WIGO.  
Leerkrachten, ondersteuners, administratief personeel en onderhoudspersoneel. 
Iedereen heeft met de volle verantwoordelijkheid en heel veel flexibiliteit meegewerkt aan de hernieuwde organisatie 
van de school. 
Ook het oudercomité heeft actief bijgedragen en nieuwe initiatieven genomen. Hartelijke dank! 

Tevredenheidsenquête ouders 

Een tijd geleden organiseerden we vanuit de school een tevredenheidsenquête  
voor de ouders van kinderen van onze school. 
177 ouders/gezinnen vulden onze bevraging in.  
We willen u nog graag de resultaten meegeven, in bijlage bij deze schoolinfo.  
De verwerking, ook van de tips en opmerkingen die door heel wat ouders werden toegevoegd  
is uitgesteld naar volgend schooljaar. 
En al zijn er onderdelen waar we bijzondere aandacht aan gaan geven, dan zijn we toch trots op het algemene 
resultaat.  
De antwoorden waarbij ouders aangeven eenzijdig positief te zijn worden in de diagrammen aangegeven in blauw. In 
hoofdzaak positief staat in rood. Dank voor uw deelname en uw waardering! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Schoolrekening 

De laatste schoolrekening kan u eerstdaags verwachten per mail. 
Maar… gezien de laatste periode alle activiteiten geschrapt werden zullen er heel wat kinderen zijn waarvan de 
afrekening op 0 euro staat… Dan krijg je uiteraard ook geen rekening toegestuurd. 

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, kopies, … Kortweg: 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? 

Op het eerste gezicht vrij normaal, afhankelijk van het verloop van de corona-epidemie. 
Toch zullen voor de schoolorganisatie nog steeds de nodige maatregelen genomen moeten worden: afstand bewaren, 
mondmaskers, handhygiëne en telkens weer afwegen wat kan en wat niet kan, … En, er zijn ook wel een aantal zaken 
die we gaan overwegen om blijvend te organiseren. 
We raden u aan om uw mailbox naar het eind van de maand augustus goed op te volgen. De voorgestelde 
opstartmogelijkheden moeten immers allemaal nog uitgewerkt worden!  
En of een open klasdag mogelijk zal zijn, en hoe die dan zal verlopen, kunnen we pas later meedelen. 



 
 

vrijdag 25 september 2020 lokale verlofdag 

maandag 19 oktober 2020 (kermismaandag) pedagogische studiedag: vrije dag voor alle kinderen 

maandag  2 nov. 2020 t/m vrijdag 6 nov. 2020 herfstvakantie 

woensdag 11 november 2020 vrije dag (wapenstilstand) 

maandag  21 dec. 2020 t/m vrijdag 1 jan. 2021 kerstvakantie 

woensdag 27 januari 2021 pedagogische studiedag: vrije dag voor alle kinderen 

maandag 15 febr. 2021 t/m vrijdag 19 febr. 2021 krokusvakantie 

maandag 15 maart 2021 lokale verlofdag 

maandag 5 april 2021 t/m vrijdag 16 april 2021 paasvakantie 

donderdag 13 mei 2021 vrije dag (Hemelvaart) 

vrijdag 14 mei 2021 vrije dag 

maandag 24 mei 2021 Pinkstermaandag: vrije dag voor iedereen 

Vrije dagen in het schooljaar 2020-2021 

Oudercomité en schoolraad 

Het afgelopen schooljaar verliep ook voor schoolraad en oudercomité bijzonder. Wat minder bijeenkomsten, en dan 
op het eind 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 voor het 5de leerjaar georganiseerd van 26 t/m 30 april 2021. 

Zeeklassen 2020       5de leerjaar 

en graag tot ziens op de opendeur (misschien) op 
maandag 31 augustus… 

                                  ergens tussen  
17u00 en 18u30. 

Hou het veilig,  
hou het gezond !                                                 


