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Beste lezer, 
 

in deze laatste schoolinfo van het jaar 2022 bieden we u enkele onderwerpen aan waarvoor we graag uw aandacht vragen. Veel 
leesgenot! 

De warmste WIGO-week:WIGO– schooltrail 

Ook dit jaar gaan we niet voorbij aan de “warmste week”. Niet in het minst omdat deze actie  
in het teken van kansarmoede staat. 
Die kansarmoede merken we heel dichtbij op. Jawel, ook bij kinderen die in WIGO naar school gaan. 
Vandaar dat we onze steun heel lokaal willen bieden:  
 

 ‘t Schakeltje, een tweedehandszaak voor kleding, speelgoed, boeken en kleine huisraad 
gelegen in de Nieuwstraat 111 in Essen. Openingsuren: woensdag van 13.30 tot 16.00 
uur; zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Je bent er welkom… 
 

 ‘t Kabaske, een winkel waar zij die het financieel moeilijk hebben kwaliteitsvolle 
producten kunnen kopen aan prijzen die minstens 20% lager zijn dan de winkelprijs.   
Niet iedereen kan aankloppen bij de sociale kruidenier. De sociale dienst van de gemeente Essen bepaalt wie toegang krijgt 
tot de winkel.  
 

Tijdens de school-trail  liepen de kinderen enkele rondjes op het schooldomein en door de schoolgebouwen. Het werd een ware 
ontdekkingstocht! 
Door gangen, klassen, bergingen en keukens. Langs de kelder en door de stookplaatsen! Langs de opvang, de turnzaal… Door de 
leraarskamer, het secretariaat en het bureel van meester Dirk! 
Wat een fijne ervaring! Ook dankzij de supporters van de andere klassen, de 
kleuters en de aanwezige ouders en grootouders. Het oudercomité zorgde voor 

een lekker drankje, ook ten voordele van 
de actie. 
 

En uiteraard hebben we aan deze 
activiteit ook een geldinzameling 
gekoppeld, ten voordele van ‘t Kabaske 
en ‘t Schakeltje. Heel wat mensen 
hebben de kinderen gesponsord voor 
hun prestatie en dat leverde iets meer 
dan 3000 euro op.  
Bedankt kinderen. Bedankt sponsors! Bedankt 
leerkrachten en oudercomité voor de organisatie. 

Sociale dienst op school! 

Goed nieuws!  
De sociale dienst van de gemeente zal vanaf januari 2023 maandelijks een zitdag houden 
op  de Essense scholen. Ook op WIGO dus… 
Op deze manier brengen we de hulpverlening dichter bij de mensen die het nodig hebben 
en de stap naar het gemeentehuis als een belemmering ervaren. 
 

Elke laatste donderdag van de maand van 8u00 tot 10u00, in het lokaal boven het 
secretariaat van de school. Je kan er vrij naar toe! 
 

De eerste zitdag is op donderdag 26 januari 2023. Welkom! 

Arbeidstrajectbegeleiding 
Budgetbeheer 

Collectieve schuldenregeling 
Dringende financiële steun 

Juridisch advies 
Leefloon 

Opvang vluchtelingen 
Schuldbemiddeling 

Sociale kruidenier 't Kabaske 
Financiële tussenkomsten  

en voorschotten 

SOCIALE DIENST 

Personeelswissel 

In de eendjesklas komt juf Dorien van Meel voortaan juf Bie op woensdag aflossen. Zij zal voor het eerst dit schooljaar aanwezig 
zijn, na haar bevallingsverlof. Welkom! Voor juf Lotte Dictus stopt dus de opdracht… Bedankt juf Lotte en wie weet, tot ziens! 

https://www.essen.be/product/324/arbeidstrajectbegeleiding
https://www.essen.be/product/307/budgetbeheer
https://www.essen.be/product/1212/collectieve-schuldenregeling
https://www.essen.be/product/320/dringende-financiele-steun
https://www.essen.be/product/1047/juridisch-advies
https://www.essen.be/product/309/leefloon
https://www.essen.be/product/310/opvang-vluchtelingen
https://www.essen.be/product/308/schuldbemiddeling
https://www.essen.be/product/329/sociale-kruidenier-t-kabaske
https://www.essen.be/product/1308/tussenkomsten-ocmw
https://www.essen.be/product/322/voorschotten


 

 

Graag op tijd! 

Elke dag merken we kinderen op die te laat 
op school komen.  
Dat kan uiteraard een keertje gebeuren, maar als het vaak 
gebeurt dan stellen we ons daar vragen bij.  
 

Kinderen die te laat zijn komen langs de hal en melden zich 
(eventueel met hun ouder) bij het secretariaat alvorens naar 
de klas te gaan! 
 

En ja, de bel gaat iets voor 8u30, de poort sluit iets vroeger, 
omdat de lessen 8u30 beginnen. Als je naar de film van 
16u30 gaat, ben je ook iets vroeger in de zaal... 
Graag op tijd dus!! 

Aanmelden als je de school binnengaat... 

Je wil de leerkracht van je kind spreken? Dringend? 
Dat kan. Maar dan vragen je wel om even aan te melden bij het 
secretariaat en niet zomaar de school binnen te lopen langs de 
poort.  
De poort is niet de ingang van de school. Deze gaat extra open, 
enkel voor de kinderen, bij begin en einde van de schooldag.  
 
We houden ook graag een oogje in het zeil: wie er in de school 
is en wanneer. Het is goed dat jouw kind in een beschermde 
omgeving zit, én het is goed voor jezelf. In noodsituaties is het 
belangrijk te weten wie zich in de gebouwen bevindt.  
Bedankt om hiermee rekening te houden! 

Mutsen, sjaals, wanten, handschoenen,... 

Graag voorzien van een naam...we vinden er nogal wat… 
En vooral in de kleuterschool is het fijn als kinderen 
eenvoudige “warmhouders” dragen.  
Wanten gaan vaak wat vlotter aan dan handschoenen met 
vingers. Hetzelfde voor kragen i.p.v. sjaals en… de wanten 
aan het klassieke touwtje door de mouwen zijn helemaal 
top!  
Als je moet kiezen: niet twijfelen! 

Winnaars! 

Pim Costermans uit het zesde leerjaar won voor 
Essen de wedstrijd van IGEAN :”Minder brol bij 
onze bol”. De glasbollen in Essen zullen er de 
volgende jaren zo uitzien, misschien ook wel 
dankzij uw stem! 
 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 

Nogal wat afwezigheden wegens ziekte de  
laatste dagen. 
Een doktersbriefje is enkel noodzakelijk bij een afwezigheid 
van meer dan 3 kalenderdagen en enkel voor leerplichtige 
kinderen.  
Voor kleuters die op leeftijd zitten moeten dus geen 
doktersbriefje binnen gebracht worden.  
Ook niet in K3. De klasjuf moet wel op de hoogte gebracht 
worden. 

Doktersbriefjes 

Er viel weer heel wat te 
beleven in WIGO  ! 

Meer foto’s op 
ww.wigo.be 

De kleurwedstrijd van de Koperwiek leverde mooie resultaten op en dus ook enkele 
winaars. Ellie Hurts, Ella Suykerbuyk, Mia Toorman, Toon Boden Binnemans, 
Katherine  Beckers Storm, Noor Elst, Joline Mertens, Sen Van Loon, Gijs Kuyps en 
Arasalingam Rashmika   kregen een mooi vogelhuisje als prijs! 



 

 

Traditioneel wensen we elkaar in de eindejaarsperiode het allerbeste toe voor het volgende kalenderjaar. Een goede traditie waar 
we absoluut geen afbreuk aan willen doen!  
 
We willen graag een goede afspraak  in herinnering brengen: op school gaan we geen kaartjes uitdelen en uitwisselen. Dat doen 
we trouwens ook niet met verjaardagskaartjes. Een kaart voor de gehele klas kan natuurlijk perfect! 
De wensen van ons, van het hele schoolteam en de kinderen krijg je alvast bij deze! 

Nieuwjaarswensen 

Het einde van het eerste trimester is voorzien op vrijdag 23 december om 15u15: een normale schooldag dus, ook wat de 
naschoolse opvang betreft.  
Zowel in de kleuterschool als in de lagere school besteden we op een feestelijke manier aandacht aan het eindejaar.  

Einde trimester 

Koekendoosjes, drinkbussen, jassen in perfecte staat, fluovestjes,…   
Op vrijdag 23 december worden de spullen een laatste keer tentoongesteld in de refter van de lagere school. We 
gaan er met de kinderen langs.  
Als u als ouder nog een verloren voorwerp wil opsporen geeft u best een briefje mee voor de leerkracht.  
In de kleuterschool kan u de juf aanspreken als u nog iets mist. Nu vrijdag stallen we de gevonden zaken van de 
kleuterschool ook nog een keertje uit in de hal. 
Tijdens de vakantie bezorgen we de bruikbare dingen aan sociale instellingen. De rest doen we weg om te laten 
recycleren. 

Gevonden voorwerpen 

Middagtoezicht 

Elke middag staan vrijwilligers en leerkrachten paraat om de kinderen op te vangen tijdens de middag. Uiteraard zijn ook daarvan 
soms mensen afwezig, om verschillende redenen. 
Voor die momenten zoeken we vervangers. Mensen die op (on)regelmatige basis kunnen inspringen in de kleuterschool of lagere 
school. Vaak is dat op voorhand geweten, maar soms gebeurt het ook dat we ‘s morgens een telefoontje krijgen van een zieke 
vrijwilliger. En dan wordt het lastiger… 
Misschien mogen we u wel vrijblijvend opbellen op zo’n momenten? Laat het weten aan secretariaat@wigo.be (of 03 667 57 63)
en zij nemen contact met u op. Een vergoeding is voorzien. 

Succesvolle activiteiten! 

Oudercomité: wafelverkoop en schooltrail 
Boekenbeurs 

Infoavond “leren leren” 

WK voetbal op de lagere school 


