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Dag allemaal, 
 

Het was alweer een bijzonder jaar. Toch?  Een jaar gaat snel en het lijkt allemaal heel ver weg, maar er waren 
uitdagingen... 
De eerste helft van het schooljaar zaten we nog in volle  coronacrisis met als uitschieters schoolsluiting en een 
verlengde kerstvakantie.  
Besmettingen bij leerlingen, personeel en in de gezinnen. We hebben het allemaal doorgemaakt, net als zovele 
scholen, bedrijven en alle denkbare plaatsen waar mensen bijeenkomen.  
Vele complimenten mochten we geven aan onze kinderen, personeel, ouders en gezinnen. En we zeggen het nog eens, 
met veel plezier. De manier waarop de crisis door iedereen werd meegedragen is gewoonweg fantastisch.  
Maar we krégen ook complimenten. Voor de manier waarop de school anticipeerde op de uitdagingen van 
afstandsonderwijs. Vooral het onderwijzen van zovele kinderen die bovendien op verschillende tijdstippen afwezig 
waren was een hele uitdaging. 
Dank aan IEDEREEN voor de inzet en medewerking, ook voor de ondersteuning die thuis geboden werd.  
En dank voor de complimenten… 
 
Complimenten waren er ook na de schooldoorlichting. En ook dat deed deugd. Een bevestiging van onze werking.  
Maar ook dat is een zaak van iedereen. Kinderen én ouders én de school. Een goede match, zo bleek… 
“Doe zo voort”, zei men… “We hebben geen werkpunten te melden.” 
 
En dan was er uiteindelijk toch de beleving bij de opstart van alle activiteiten, op een normale manier. Dubbel zo veel 
genot: blinkende oogjes bij elke vertrek en de voldoening na afloop. Zo groot… 
Het genot dat we iedereen ook toewensen tijdens de volgende maanden! Een fijne zomertijd, voor iedereen! 

Verkeersweek 

We kunnen weer terugblikken op een hele geslaagde verkeersweek. Wat een verscheidenheid aan activiteiten! 
Wondverzorging, parcours slechtzienden, busevacuatie, fietsexamen,...te veel om op te noemen. Zeker een kijkje 
nemen in het fotoalbum op de website. Foto’s opgeladen in juni en mei... 

En er was nog heel wat te doen de laatste weken en maanden. Zalig om zien, zalig om te beleven.  

                                      Meer foto’s op www.wigo.be 

Sleep-in L6 



Pedagogisch project vernieuwd 

Het pedagogisch project, zeg maar datgene waar de school voor staat en 
wat de school wil bereiken, werd geactualiseerd.  
Je vindt de volledige versie op de website van de school, na goedkeuring 
door de gemeenteraad. 

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! 

Afwezigheden leerplichtige kinderen 

Dat kinderen al eens een keertje afwezig zijn is niet meer dan normaal. En 
dat heeft z’n begrijpelijke redenen.  
Het is geweten dat elke afwezigheid gewettigd moet zijn. Voor allerlei 
afwezigheden is een mogelijkheid voorzien. We geven openstaande 
afwezigheden ook regelmatig door, zodat je als ouder daarop kan inspelen 
en de afwezigheid alsnog kan wettigen.  
We stellen vast dat dat bij sommigen geen evidentie is, ook nu nog bij het 
eind van het schooljaar… 
Openstaande afwezigheden moeten door de school als “problematische 
afwezigheid” worden doorgegeven aan de overheid. En dat is dan ook wat 
we doen bij het einde van het schooljaar. 

We zwaaien uit!! 

1 september 1985. Toen kwam juf Martine 
in dienst in de kleuterschool. Dat was 
uiteraard nog in het oude schoolgebouw in 
de Schoolstraat. En… niet het 
gemeentebestuur van Essen was het 
schoolbestuur, maar wel de zusters 
Franciscanessen  uit Herentals. 
Een heel andere omgeving toen, andere 
tijden… De “nonnen” zwaaiden de 
spreekwoordelijke plak.  
 
We bedanken juf Martine voor al die jaren 
om mee een “boegbeeld” van de kleuterschool te zijn. Het 
aantal rollen die zij gespeeld heeft in poppenkast en 
thematoneeltjes voor de kleuters zijn niet te tellen. Altijd 

met volle overgave en de nodige 
humor. 
Bedankt juf Martine, namens de 
school, namens alle kleuters die ooit 
bij jou passeerden, ouders, 
collega’s,… 
Geniet van alles wat nog komen 
gaat…! 

Lucienne heeft vanuit de 
gemeentelijke poetsdienst 
WIGO als vaste 
werkplaats. Ook al sinds 
een kleine twintig jaar! 
Het is in die hoedanigheid 
dat ze haar pensioen zal 
opnemen. 
 
Bedankt Lucienne, voor wat je deed met 
stoffer en blik, maar ook voor het 
“soigneren” van de kleuters en de 
collega’s! 
 
Maar… Lucienne verlaat WIGO niet 
helemaal, integendeel! 
Ze is al jaren dagelijks 
actief als  
middagbegeleidster in 
de kleuterschool, en dat 
gaat ze blijven doen.  
En daar zijn we heel blij 
om, samen met de kleuters!  
 



De laatste schooldagen 

Vrijdag 24 juni: eindejaarsreceptie 6de leerjaar. Voor gezinsleden van onze zesdeklassers. 19u30 rode speelplaats. 
Maandag 27 juni :  
overgang van de kleuters K3 naar L1. Voor de ouders van de kleuters van K3. 14u30 tot 15u15. Zaal kleuterschool. 
Ingang langs de hal. 
Dinsdag 28 juni: schoolreizen in de lagere school.  
Woensdag 29 juni:  
- rapporten lagere school 
- kennismaking met de leerkracht en klas van volgend schooljaar (kleuter en lager) 
- gevonden voorwerpen worden uitgestald in de hal 
Donderdag 30 juni: huifkartochten in de kleuterschool. 
               eindejaarspodium in de lagere school 
        En… voor iedereen wat lekkers vanwege het oudercomité. Dankjewel!! 

Het schooljaar wordt 
voor de kinderen 

afgesloten op donderdag 
30 juni om 12u05. Er is  

opvang tot 14u00.  

Op woensdag 29 juni gaan we met de kinderen van de lagere school nog eens langs de 

gevonden voorwerpen.  
En als u nog iets mist: maak uw kind er attent op! Of geef een briefje mee, dan kijken we 
even mee… De spullen die achterblijven en bruikbaar zijn geven we door aan een sociaal 
doel. U kan ook zelf langs komen tegen 12u00, in de hal van de school.  
Ook voor ouders van kleuters…. 

Tussen nu en september sturen we u ook de nodige documenten voor volgend schooljaar 
 
• het aangepaste schoolreglement, pedagogisch project en schoolbrochure, 
• de lijst van financiële bijdragen, als onderdeel van het schoolreglement, 
• link via het ouderplatform waarop u zich digitaal akkoord kan verklaren met het              
           schoolreglement, het pedagogisch project en de         
           schoolbrochure (als  inschrijvingsvoorwaarde) 
• de lijst met opdrachtverdeling en contactgegevens  van het personeel 
• een schoolinfo en kalender voor september 

Ook de laatste schoolrekening van dit schooljaar kan u verwachten per mail. 
Fijn om deze meteen te betalen via de QR-code of betaalknop. Anders gaat er misschien  
een hele zomer overheen... 

@ouders 

En hoe we weer gaan starten in september? 

We hopen op een vrij normale start. Zoals vanouds. Met de mogelijkheid tot 
kennismaking, overgangsgesprekken, infoavonden, infobrochures,… en vooral een gewone schoolorganisatie voor de 
kinderen. Dat hopen we in elk geval te kunnen bevestigen eind augustus... 

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. Er worden twee reeksen van 10 lessen 
voorzien, telkens vlak na schooltijd. Een reeks in het najaar van 2022 op dinsdagen en een reeks in 
het voorjaar van 2023 op donderdagen. Een aparte infobrief volgt eerstdaags, met daarin de 
richtlijnen voor inschrijving. En dat kan dan meteen... 



Klasorganisatie volgend schooljaar 

De belangrijkste wijzigingen in de schoolorganisatie van volgend jaar zijn hieronder weergegeven. 
 
In de kleuterschool starten we met een voltijdse instapklas. Juf Anke wordt er klastitularis, in de olifantenklas.  
Juf Karin De Lens wordt klasleerkracht van K2A waar juf Martine Bresseleers op woensdag de klas zal overnemen.  
Juf Eveline wordt voltijds klastitularis van K3A. 
 
In de lagere school voert juf Riane een  1/5 opdracht uit in beide derde leerjaren en in het eerste leerjaar van juf 
Véronique.  
Juf Dorien komt zowel in 4a als in 4b een 1/5 opdracht uitvoeren. 
 
De volledige taakverdeling wordt eind augustus verstuurd. 
 
Op woensdag gaat ook de klasindeling mee... 
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! 

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, werkboeken, … Kortom: 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. 

Schoolsecretariaat – inschrijvingen 

Het schoolsecretariaat blijft open voor o.a. inschrijvingen tot en met maandag 4 juli. Vanaf maandag 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. 



Vrije dagen in het schooljaar 2022-2023 

vrijdag 30 september 2022 lokale verlofdag 

maandag 24 oktober 2022 pedagogische studiedag: vrije dag voor alle kinderen 

31 oktober t/m 4 november 2022 herfstvakantie 

vrijdag 11 november 2022 vrije dag (wapenstilstand) 

26 december 2022 t/m 6 januari 2023 Kerstvakantie 

woensdag 25 januari 2023 pedagogische studiedag: vrije dag voor alle kinderen 

20 februari 2023 t/m 24 februari 2023 krokusvakantie 

3 april 2023 t/m 14 april 2023 paasvakantie 

maandag 1 mei vrije dag (Dag van de arbeid) 

donderdag 18 mei 2023 vrije dag (Hemelvaart) 

vrijdag 19 mei 2023 vrije dag 

maandag 29 mei 2023 Pinkstermaandag: vrije dag 

maandag 12 juni 2023 lokale verlofdag 

vrijdag 30 juni 2023 einde schooljaar 12u05 

Woensdag 31 augustus Kennismaking met leerkrachten en klassen. Voor kleuters,  
leerlingen en hun ouders. Tussen 17u00 en 18u30. 

Donderdag 1 september Start van het schooljaar 

Donderdag 8 september Infoavond L1 

Maandag 12 september Infoavond L2 en L3 

Dinsdag 13 september Infoavond  K1 en P1 (K2 en K3 krijgen klasinfo  
                                      doorgestuurd) 
                     L4, L5 en L6 

Week van 12 september Kennismakingsgesprekken K2 en K3 (ander klassen  
kunnen dit op de infoavond doen of dan verder afspreken) 

Vrijdag 16  september Strapdag 

Zaterdag 24 september Gezinsfietstocht oudercomité (namiddag) 

Woensdag 9 november Infoavond “leren leren” voor ouders L4 en  
ouders en kinderen L5 en L6 

8—12 mei 2023 Zeeklassen 5de leerjaar 

Zaterdag 3 juni 2023 Schoolfeest 

Alvast noteren  voor volgend schooljaar! 

In het volgende schooljaar worden de zeeklassen georganiseerd van 8 t/m 12 mei 2023. 



en hopelijk tot ziens  
op de opendeur  

op woensdag 31 augustus… 
                                  ergens tussen  

17u00 en 18u30 

Oudercomité, leerlingenraad en schoolraad 

Het afgelopen schooljaar konden ook de  schoolraad, de leerlingenraad en het oudercomité weer opstarten. Wat meer 
normale bijeenkomsten en een werking die weer wat meer toeliet. Getuige daarvan het schoolfeest, de “sleep-in” van 
het zesde leerjaar en de eindejaarsreceptie.  
En ook voor volgend schooljaar zijn de eerste activiteiten  alweer gepland! Bedankt daarvoor! 

...iedereen die op één of andere manier heeft bijgedragen 
tot het welslagen van het  voorbije schooljaar, 
En dat zijn jullie allemaal!!! 

Het allerbeste! 

...aan alle schoolverlaters, die we een 
fantastische toekomst  toewensen! 

Bedankt ... 


