
maart 2016 

 

schoolinfo 
Gemeentelijke basisschool Wigo  

De Vondert 10 
2910 Essen 

Tel. 03/667 57 63 
secretariaat@wigo.be 

directie@wigo.be 
www.wigo.be juni 2019 

Beste lezer, graag uw aandacht voor onderstaande WIGO-berichten.  
In aanloop naar de vakantie ook al heel wat info voor volgend schooljaar. Veel leesplezier! 

De kinderen maken op donderdag 27 juni kennis met hun nieuwe klas en hun leerkracht(en) voor volgend jaar .  Ze 
krijgen dan ook meteen hun klaslijst mee naar huis.  
We blijven het benadrukken: het is belangrijk hoe je als ouder de klasverdeling overbrengt naar je kind. Hoe spannender 
je dit maakt naar je eigen kind, hoe spannender je kind de overgang ook zal ervaren. We willen het graag als 
vanzelfsprekend blijven overbrengen naar de kinderen, en meestal vinden kinderen dat ook zo… 
De leerkrachten maken er objectief, in eer en geweten, heel wat werk van om de klasgroepen samen te stellen. We 
willen dan ook elke groep de kans geven om zich te ontplooien! 
 

Omdat de schoolorganisatie mede afhankelijk is van het aantal kinderen in elk leerjaar durven we toch het nodige 
voorbehoud vooropstellen. Inschrijvingen of andere omstandigheden  kunnen altijd nog verschuivingen veroorzaken op 
de klaslijsten! Zelfs de leerkracht kan nog wijzigen. Je weet maar nooit! 

Klasverdeling volgend schooljaar. 

Rapporten lagere school worden meegegeven op donderdag 27 juni  

Het schooljaar wordt voor de kinderen afgesloten op vrijdag 28 juni om 12u05.  
Er is naschoolse opvang tot 14u00. 

 
Schoolverlaters kunnen niet-gebruikte drankbonnen inleveren in de klas of op het secretariaat. Dit moet dan ten laatste 
op vrijdag 21 juni zodat we de teruggave kunnen inbrengen op de schoolrekening. De laatste week worden geen 
drankbonnen meer verkocht. Voorzie je dus tijdig van drankbonnen, breng  water of melk van thuis mee of… drink 
gratis kraantjeswater! 

Afsluiten van het schooljaar 

Einde schooljaar… dan krijgt het 
speelgoed een grote beurt! 

In het kader van de hygiëne wordt in de 
kleuterschool op het eind van het 
schooljaar het speelgoed gewassen. 
Kan u ons daarbij helpen? Vraag dan 
een speelgoedbak aan de klasjuf. Het 
speelgoed kan je dan thuis, vaak 
gewoon in de vaatwasser of 
wasmachine, wassen. Bedankt! 

www.wigo.be     …. In het nieuw! 

Trouwe bezoekers hebben het vast al 
gemerkt: onze WIGO-website werd 
vernieuwd. Beslist de moeite om eens 
te gaan kijken! En zeker nu, aan het 
einde van het schooljaar, zowat alle 
foto’s online staan….Een mooier 
jaaroverzicht kan u zich niet 
voorstellen!   
En: je kan er nog altijd de fluo-
verkeers-videoclip van het zesde 

leerjaar bewonderen. Zij wonnen  daarmee zelfs de komst van een 
ijskarretje. Proficiat en smakelijk! 

Leren typen na schooltijd 

Reeds verschillende jaren kunnen kinderen vanaf het 
4de leerjaar op WIGO, na schooltijd, leren typen. 
Volgend jaar starten we met een nieuwe organisatie, 
omdat de vorige stopt met de inrichting van cursussen. 
Het wordt een korte, maar krachtige cursus die we 
organiseren in de maand januari, als er voldoende 
deelnemers zijn uiteraard. Meer info volgend schooljaar! 

OPROEP REFTERTOEZICHT LAGERE SCHOOL 

Karin Van Herck, die reeds jaren het middagtoezicht mee verzorgt in de lagere school, gaat vanaf september enkel nog 
actief zijn in de voor– en naschoolse opvang. We bedanken Karin  van harte voor haar inzet ! 
MAAR...uiteraard zijn we nu op zoek naar één of meerdere vervangers. 
Wil u, of kent u iemand die één of enkele middagen, of elke middag, onze kinderen in de lagere school  zou willen 
begeleiden bij het eten dan horen we het graag! 
U kan zich informeren en/of aanmelden aan het secretariaat, ter plaatse of via mail (www.secretariaat@wigo.be).  
Je bent met twee om de taak uit te voeren en er is een vergoeding  voorzien. 



Oudercomité en schoolraad 

De laatste vergadering van het schooljaar gaat nu woensdag door in ‘t Graan. Het wordt een aangename afsluiter van 
alweer een mooi werkjaar. Bedankt daarvoor!  Jullie werking is onmisbaar voor WIGO! 

Sturen we u nog een mail met daarin onder andere 

 de vakanties en vrije dagen van volgend schooljaar, 

 de lijst van financiële bijdragen, als onderdeel van het schoolreglement, 

 de verwijzing naar enkele aanpassingen in het schoolreglement, 

 aanpassingen in het schoolwerkplan, met name rond de leerlingbegeleiding, 

 de laatste schoolrekening van dit schooljaar. 

Op woensdag 26 juni worden de gevonden voorwerpen van de lagere school uitgestald in de refter . 
We gaan er met de kinderen kijken maar ouders kunnen , vanaf 11u45, ook zelf een kijkje komen 
nemen.  
De spullen die dan nog achterblijven geven we mee met een kledinginzameling. 
In de kleuterschool liggen de gevonden zaken, zoals het gehele schooljaar trouwens, aan het grote 

Gevonden voorwerpen 

Schoolsecretariaat – inschrijvingen 

Het schoolsecretariaat blijft open voor o.a. inschrijvingen tot en met dinsdag 2 juli. Vanaf donderdag 
22 augustus kan je er opnieuw terecht. Best even vooraf contact opnemen voor een afspraak 
(aanwezigheid is niet altijd gegarandeerd). Tijdens de opgegeven periodes kan men terecht tussen 
9u en 12u. 
Om organisatorische redenen durven we vragen inschrijvingen niet onnodig uit te stellen. Als u 
mensen in uw omgeving kent die kinderen willen inschrijven dan kan u ze dit misschien doorgeven. 

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 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. 

OPROEP VOOR GEMACHTIGD OPZICHTERS 

De groep gemachtigd opzichters is altijd op zoek naar versterking! Vele handen maken weinig beurten! Info of opgeven 
als gemachtigd opzichter kan nu nog bij Paul Andriessen (0486/830361), papa van Stig en Jur, of op het 
schoolsecretariaat. 
 
Slechts een korte tijd is nodig om onze kinderen veilig naar school te helpen. Ook mensen van buiten de school zijn 
meer dan welkom. Misschien kent u wel iemand? Vraag het hen! 

In de laatste schoolweek ... 

Vernieuwing turnuniform lagere school 

Het turnuniform, dat verplicht is tijdens de lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school, wordt vernieuwd!  
Vanaf 1 september zullen de kinderen die een uniform bestellen, een nieuwe versie krijgen, met een nieuw logo. 
En de andere “oude” uniformen? Die blijven toegelaten, zolang u wil. We willen u echt niet “op kosten jagen”, zoals dat 
heet. Kinderen die volgend jaar bijvoorbeeld halverwege het zesde leerjaar toe zijn aan een groter uniform, hoeven 
geen nieuw meer te kopen... 


