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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020
EINDE EERSTE TRIMESTER
We zijn blij dat we de afgelopen weken in feeststemming konden afronden met
onze kleuters.
Het sinterklaasfeest verliep zeer rustig, de kleuters brachten per klasgroep een
bezoekje aan Sint en Piet. We nemen deze formule zeker mee voor de komende
jaren!
Het kerstfeest verliep in dezelfde stijl, in klasgroep werd het kerstverhaal verteld
en namen de kleuters plaats aan de feesttafel.
Neem zeker af en toe een kijkje op onze website. We proberen regelmatig te zorgen voor
enkele sfeerbeelden en filmpjes van activiteiten en het klasgebeuren:

https://www.edugo.be/basisonderwijs/lourdes-meerhout/fotos

CODE ORANJE BLIJFT BEHOUDEN
Na de kerstvakantie gaan we verder in code oranje, tenzij er andere richtlijnen volgen.
Wat betekent code oranje voor onze kleuterschool?
Alle kleuters komen voltijds naar school. Dat wil zeggen dat we met veel zijn en
dat het druk kan zijn begin- en einde schooltijd.
Daarom willen we met aandrang vragen:
Om je kleuter met één persoon naar school te brengen en af te halen.
Het afscheid kort te houden.
 De tijdstippen te respecteren. Blij dat u op tijd bent.
 Het schooldomein niet te betreden tijdens de schooluren. De poorten worden gesloten tussen
8u25 en 15u20. Onder de middag mogen kinderen naar huis en worden de kleine poortjes geopend.
 De schoolgebouwen niet te betreden. Indien u iets wil vragen, stuur gerust een mailtje of neem
telefonisch contact op met de directie of het secretariaat.
INGANG langs het zwarte hekje in de O-L-Vrouwstraat.
UITGANG langs de bruine poort.
OF
INGANG Groenstraat via het groot grijs hek.
UITGANG via het klein grijs hek.

VOORSCHOOLSE OPVANG
De kleutertjes worden tijdens de voorschoolse ochtendopvang rustig onthaald door juf Agnes die tevens
voor een passend aanbod zorgt. Deze formule blijven we zeker aanhouden.
Zo zie je maar dat de coronamaatregelen ook positieve inzichten brengen.
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NIEUWE INSTAPPERS
Op 4 januari mogen we 11 nieuwe instappertjes verwelkomen.
Welkom op onze school!
We vinden het heel erg jammer dat we hen niet op de normale wijze in de
klas kunnen onthalen en afhalen maar juf Mireille en juf Clio hebben een
rustige plek voorzien in de speelzaal.
Er is steeds mogelijkheid voor een gesprekje voor of na schooltijd.

AFWEZIGHEID JUF SARAH EN JUF MARTINE
Juf Sarah zal nog afwezig zijn t.e.m. 31 januari 2021.
De 1ste kleuterklas van juf Martine wordt na de kerstvakantie verder overgenomen door juf Sofie.
Juf Martine zal nog een periode met ziekteverlof zijn. We wensen onze collega’s een spoedig herstel toe!

INSCHRIJVEN BROERS EN ZUSSEN GEBOORTEJAAR 2019
Is je kindje geboren in 2019 en heeft het een broer of zus op school?
Dan kan u hem/haar met voorrang inschrijven in onze kleuterschool in de periode van 18-29 januari
2021. U zal hierover begin januari nog worden geïnformeerd.

KRIEBELTEAM
Door de coronamatregelen zet het team hun actie even op pauze.
Voor meer toelichting verwijzen we graag naar een brief in bijlage.

LICHTJESFEEST
Het Lichtjesfeest kan jammer genoeg niet doorgaan.
Samen met de Vriendenkring en lagere school Slotendries wordt als alternatief een online
pannenkoekenverkoop georganiseerd. Later volgt hier meer info over.
Met de opbrengst gaan we verder met het uitwerken van de GRoene Avontuurlijke
Speelplaats, kortom GR.A.S. Alvast hartelijk dank voor uw milde steun.
Beste ouder,
We gaan er nu even tussenuit, hartelijk dank voor uw vertrouwen en de medewerking gedurende de
afgelopen maanden.
Geniet van de warme kerstdagen, voor 2021 wensen we u van harte veel

We zien u graag terug op maandag 4 januari 2021.
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