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Dag lezer,
Enkele korte berichten, maar toch de moeite om ze bundelen in een
schoolinfo.
De activiteitenmolen draait weer op volle toeren. Vandaar….

SCHOOLFEEST!
Zoals aangekondigd: nu zaterdag, 14 mei.
De kleuters zorgen voor een optreden, waarmee we uiteraard
niet willen aangeven dat het schoolfeest enkel voor hen zou zijn.
Het optreden op zich is voor iedereen de moeite, de spelletjes
zijn voorzien voor alle kinderen en uiteraard verwelkomen we
graag alle ouders en bekenden van de hele school. Ook van de
lagere afdeling. Het kan er alleen maar gezelliger door worden!

Iedereen dus: van harte welkom!
Zeeklassen vijfde leerjaar

De kinderen van het vijfde leerjaar gaan op zeeklas in de week van 16 mei. Tot en met vrijdag 20 mei. Ze verblijven in de
“Midwester” in Koksijde.
Je kan hun belevenissen volgen via de facebookpagina van de school. En je hoeft daarvoor niet eens zelf facebook te
gebruiken! Een directe link vind je vanaf maandag op de website van de school www.wigo.be.
Naast juf Tinny en meester Luk staan ook juf Mireille en juf Kelly mee in voor de begeleiding. Dit betekent dat de kinderen van
het derde leerjaar die week naast juf Riane ook juf Dorien en juf Nathalie in de klas zullen krijgen. Bekende gezichten voor
hen!
We wensen de vijfdeklassers en de begeleiders een fantastische zeeklasweek toe!

Interne taakverdelling lagere school
Juf Linda, zorgcoördinator voor L1,2 en 3 zal nog tot het einde van het schooljaar afwezig zijn. Dankzij interne verschuivingen
en een extra aanwerving kunnen we zorgen voor een kwalitatieve verderzetting van de zorgondersteuning.
In grote lijnen:
Juf Dorien neemt de zorgcoördinatie in L1,2 en 3 over, in samenwerking met juf Mireille (zorgco L4,5 en 6)
Juf Nathalie Seghers neemt taken van juf Dorien over (maandag- en dinsdagnamiddag in L4A, woensdag in L1A en donderdag
in L4B). Zij neemt ook zorgtaken over in L2 en in enkele andere klassen.
Juf Sofie Cauberghs werd extra aangeworven en neemt verschillende zorgtaken en ondersteuningstaken in alle leerjaren
op. Welkom juf Sofie!

WILDERtNIS
Een leuk vooruitzicht voor de school! En voor iedereen!
Achter WIGO wordt een landbouwgebied omgevormd tot openbaar
landschapspark.
Het gebied situeert zich langs beide zijden van het “Vondertpad” (fietspad achter
de school). De plannen zijn gemaakt en de subsidies zijn binnen. Het wordt een
natuurlijke zone waar we ongetwijfeld met de kinderen van WIGO veel plezier
aan kunnen beleven. Exploreren, waarnemen, spelen, en hopelijk nog zoveel
meer.
Een plan hangt al uit en de grootte van het gebied is goed zichtbaar door de
palen die ter afbakening uitgezet werden. Wat ons betreft mag er spoedig
gestart worden met de werken. We zitten te popelen om er gebruik van te
maken!

De school doorgelicht
In de week van 25 april kregen zowel kleuter– als lagere school de onderwijsinspectie op bezoek.
Het algemene schoolbeleid en de schoolwerking werden tegen het daglicht gehouden, net als de algemene thematische
werking in de kleuterschool. In de lagere afdeling stond bovendien wiskunde specifiek in de kijker. Lichamelijke opvoeding
werd dan weer van nabij bekeken in zowel kleuter– als lagere afdeling. En uiteraard werden ook de veiligheid,
bewoonbaarheid en hygiëne binnen de school grondig bekeken.
Er werden klasbezoeken en rondgangen uitgevoerd, gesprekken gevoerd met kinderen, ouders, leerkrachten, ondersteunend
personeel, directie en externen die betrokken zijn bij de schoolwerking.
En… we kregen een uitzonderlijk positieve beoordeling over de gehele lijn, op alle gebieden! De inspectie haalde ook geen
werkpunten aan in het eindverslag. We zijn er heel blij mee!
Het eindverslag wordt later openbaar gemaakt op de website van de onderwijsinspectie, onder
“doorlichtingsverslagen”.
U kan het verslag ook aanvragen bij de directie van de school.
En we zijn ook trots op het resultaat. Iets waar iedereen die bij de school betrokken is dag in dag
uit aan werkt.
Daar horen ook de kinderen bij. En daar horen ook de ouders bij. Want school maken doe je
samen, met alle betrokkenen.
En daarvoor willen we dan ook iedereen oprecht bedanken én feliciteren!

L6 logeert op school
Het zesde leerjaar houdt op 24-25 mei een “sleep-in” in de school. Gedurende deze twee dagen doen ze allerlei activiteiten in
en buiten de school. Eten, slapen en samen ontbijten op hun “favoriete ?“ plekje. Kan niet anders dan leuk worden. Met de
steun van het oudercomité!

