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Uitstappen  

De maatschappelijke covid-maatregelen worden stilletjes aan versoepeld. Er mag weer wat meer, of beter gezegd: er 
zal waarschijnlijk wat meer mogen. 
De aankondiging van versoepelingen gebeurt reeds ver op voorhand, altijd onder voorbehoud en nog altijd met 
respect voor de basismaatregelen: afstand, mondmasker, handhygiëne,… je kent het ondertussen wel. 
 
Schooluitstappen zijn ook mogelijk, zij het dan enkel met de eigen klas(bubbel). Organisatorisch niet eenvoudig en ook 
financieel een zware dobber. Een bus huren voor een enkele klas maakt het bijzonder duur en op  de locatie mag je 
bijvoorbeeld geen andere scholen of klassen tegenkomen. Ouders als begeleiders kunnen ook al niet. 
 
Vanaf  juni staat er echter een belangrijke versoepeling op het programma: de uitstappen mogen met meerdere 
klasbubbels, ook in de bus, georganiseerd worden. Openbaar vervoer blijft verboden en externe begeleiding ook... 
Ter plaatse dienen de klasbubbels tijdens de activiteiten wel gerespecteerd te worden, wat het dan weer 
ingewikkelder maakt. 
 
Dus… u begrijpt het: sommige uitstappen kunnen wel doorgaan en andere dan weer (net) niet. Het verschil zit vaak in 
een klein hoekje: welke precies de activiteiten ter plaatste zijn, hoe die georganiseerd worden, hoe groot de groepen 
daar kunnen zijn, welke begeleiding nodig is, enzovoort. Het is telkens opnieuw weer afwegen, risicoanalyse maken en 
afstemmen met de preventiediensten en het schoolbestuur. Dan pas kunnen we beslissen of een activiteit kan 
doorgaan of niet. 
 
Maar of we de kinderen nog een uitstapje gunnen? Absoluut!  
Voor iedere klas is er wel wat, ook al staat het nu nog niet op de kalender: er wordt aan gewerkt!! 
De schoolkalender is al langer onder voorbehoud en sommige activiteiten kunnen dan ook nog niet vermeld worden. 
Belangrijk dus om de berichtgeving kort op te volgen! 

De maatregelen op school. 

Na de paasvakantie hebben we de maatregelen van voorheen nog even extra doorgezet. 
Momenteel spelen we weer met verschillende klassen op de speelplaats, maar houden we de contacten met 

verschillende groepen onderling toch beperkt. 
De kinderen eten nog steeds in de eigen klas en we 
organiseren geen klasoverschrijdende activiteiten. Jammer, 
want dat is voor onze school een heel belangrijk gegeven. 
We gaan er vanuit dat we deze werkwijze zullen aanhouden 
tot einde schooljaar.  
We hopen het ...zodat we niet meer moeten verstrengen.  
Anderzijds zouden we graag nog versoepelen, maar dat hangt 
niet alleen van ons af... 

Vaccinatiecentrum 

Uitgenodigd voor een vaccinatie in vaccinatiecentrum 
Noorderkempen, Brasschaat?  
Let dan zeker op het bord dat we vanuit WIGO aanleverden 
om de hal wat aan te kleden. Je vindt het in de gang bij het 
naar buiten gaan. 
Een dikke duim en dankjewel aan alle medewerkers! 



 

 

Schoolraad 

De schoolraad werd opnieuw samengesteld voor een periode van 4 jaar. De afgevaardigden: 
 
Voor de ouders  

Ann Koninckx, mama van Thomas en Lambelin, 
Eric-Jan Schoonen, papa van Eerin en Remco Schoonen, 
Thomas Degroeve, papa van Lotte en Lena Degroeve 

 
Voor het personeel 

Anke Van Den Bergh 
Mireille Neys 
Ann Maas 

 
Voor de lokale gemeenschap (zij werden gevraagd door de 
vertegenwoordigers van ouders en personeel) 

Carl Michielssen 
Werner Matheusen 
Greet Antonissen 
 

We bedanken Myriam Thijs (mama van  Kaya en Maxime Wisse) en Erna Boden (lokale gemeenschap) voor hun 
bijdrage aan de schoolraad in de afgelopen periode! 

Bijsprong 

Neen, geen buitenschoolse activiteit, maar wel een initiatief van de Vlaamse regering om covid-achterstand bij 
kinderen  extra aan te pakken. Elke school die het aanvroeg kon iemand extra aanstellen om hieraan te werken. 
In de kleuterschool neemt juf Marleen, de zorgleerkracht, dit op. In de lagere school komt Ellen Kerstens het 
schoolteam versterken. Zij is van opleiding logopediste. Welkom juf Ellen! 

 

Op de laatste vergadering van het oudercomité werden weer heel wat nuttige zaken besproken en beslist. 
We geven het graag kort mee: 
 er worden tentjes aangekocht om aan de “zuid-oostgerichte” kleuterklassen te plaatsen. Zo kunnen we de 

felle zon vermijden… 
 Eric-Jan Schoonen, als voorzitter, en Kelly  Michielsen, als penningmeester, geven vanaf volgend schooljaar 

de respectievelijke fakkels door aan Romy Binnemans (mama van Jolien en Jonas Mertens) en Griet 
Costermans (mama van  Nand en Ward Bogaert) 

 De paastraktatie en de wandelzoektocht waren top! 
 Voor de einde-schooljaar-periode zal het oudercomité weer op verschillende vlakken bijspringen, zodat we 

de kinderen een aangename periode kunnen bezorgen. 

Oudercomité  

Schoolraad 

Warme William 

Warme William is iemand die naar je luistert als je het even moeilijk hebt.   
In deze “corona-tijden” besteden we in samenwerking met het gemeentebestuur 
extra aandacht aan de dingen die je toch gelukkig kunnen maken.  
Warme William zal de eerste helft van juni op de lagere school aanwezig zijn, met 
bankje… Kinderen kunnen er met elkaar praten, of alleen  met Warme William. 
Tegelijk bouwen we een geluksmuur op. Kinderen kunnen daar hun kleine gelukjes 
kwijt  en de andere kinderen kunnen er inspiratie opdoen.  



 

 

Proficiat !! 

Aan meester Ben en Priscillia.  
Zij werden de fiere ouders van  

Cis! 

‘s Middags overhuis? 

Absoluut OK, maar de poort gaat pas weer open rond 
13u15. Dit omdat we de middag anders organiseren 
dan vroeger. 

Verkeersweek 

Je kon er weer niet naast kijken: de verkeersweek van WIGO zorgde voor een 
waar mobiliteitsfeest in de school, maar ook in het dorp. De kinderen 
gebruikten zowat alle ruimtes in de school om fietsvaardigheden te oefenen en 
verkeersregels praktisch toe te passen. Behendigheidsparcours, 
miniverkeerspark, dode-hoek toepassing, fietsbanden herstellen, fietsen 
poetsen,… het kwam allemaal aan bod.  

In de dorpskern werden wandelzoektochten afgewerkt, 
voetgangers– en fietsersexamens afgenomen en 
uiteindelijk werd afgesloten met wat grotere 
fietstochten, ieder op eigen niveau. 
Wat zalig om deze activiteiten georganiseerd te zien door 
de leerkrachten, ruim ondersteund door heel wat 
vrijwillige begeleiders, observatoren en 
toezichthoudende agenten. Dikke pluim! 

 
Een feestelijke 
afsluiter voor de 
kinderen was er in 
de vorm van een 
springkasteel en 
stormbaan. Een 
mooie beloning voor 
het vele fietsen en 
het dragen van 
fluovestjes en 
fietshelmen! 

Legomasters in K3B 

Snoezelen met de kleuters in ons eigen WIGO- snoezellokaal 

Boerderijbezoek L3 

Foto’s te zien op www.wigo.be 



 

 

Domo focust zich op gezinnen in kwetsbare situaties.  
 
Dit zijn gezinnen met een financiële kwetsbaarheid, maar ook gezinnen met een opvoedingssituatie die moeilijker 
loopt, waar opvoedingsvragen zijn, gezinnen met een migratie-achtergrond, etc. Kwetsbaarheid bekijkt men in de 
ruime zin van het woord.  
De gezinnen die ondersteund kunnen worden door een Domo-vrijwilliger zijn telkens gezinnen waar (een) kind
(eren) aanwezig zijn tot 12 jaar.  Samen met het gezin bekijkt men welke noden er zijn om zo een geschikte 
vrijwilliger te kunnen matchen. Aanmeldingen van gezinnen kunnen gebeuren door een hulpverlener, maar ook 
door u als bezorgde buurman of – vrouw of door een gezin zelf. Deze aanmeldingen zijn steeds vrijblijvend. 
Gezinnen kunnen ten allen tijdens de begeleiding stopzetten. 
  
De enthousiaste Domo-vrijwilligers zijn geen hulpverleners, maar gaan vanuit hun hart een 
stukje mee op de gezinsweg. Eén vrijwilliger ondersteunt één gezin en dit gedurende een 
langere periode. Wekelijks of om de week gaat hij aan huis en trekt hij enkele uren met hen 
op, dit voor minstens één jaar. Hij is als een goede buur en springt bij waar nodig. 
 
Wat doet de vrijwilliger concreet? Een vrijwilliger gaat Door Ondersteuning Mee Opvoeden, vandaar DOMO. Dat 
kan gaan van leuke dingen doen met het gezin, samen winkelen, de ouders ondersteunen in contacten met de 
school en de opvoeding, de kinderen helpen bij hun huiswerk, op zoek gaan naar een leuke vrijetijdsbesteding, tot 
gewoon aanwezig zijn. Je kan het samenvatten als preventie (voorkomen) door presentie (er zijn). Via deze 
ondersteuning op tempo van het gezin biedt Domo de kinderen meer kansen om zich ten volle te ontplooien. We 
versterken de aanwezige talenten, zowel bij de kinderen en hun ouders als bij de vrijwilligers. Doordat we zo dicht 
bij de gezinnen staan en we niet gebonden zijn aan een grote zuil of organisatie, bereiken we vele gezinnen die 
anders zouden worden uitgesloten. 
De vrijwilligers vormen een bonte groep qua leeftijd, opleiding en interesses. Zij komen maandelijks samen om 
ervaringen te delen, te leren van experten en elkaar. Ten allen tijde wordt de anonimiteit van het gezin 
gerespecteerd en dit zowel binnen de Domo-organisatie als naar de buitenwereld toe. 
 
Men zoekt dus: 
 gezinnen die nood hebben aan begeleiding 
 vrijwilligers die gezinnen willen begeleiden  
 
Meer info  
info@domovoorkempen.be 
www.domovlaanderen.com 

DOMO:    Door Ondersteuning Mee Opvoeden  


