
EDUGO LOURDES-MEERHOUT                                              www.edugo.be
    

KLEUTERSCHOOL                                            info.lourdesmeerhout@edugo.be  

 
Groenstraat 31   Meerhoutstraat 51 
9041 Oostakker 9041 Oostakker 
 09 259 02 92   09 251 22 47 
 

 

INFOAVOND WOENSDAG 2 SEPTEMBER 
 
Beste ouders, 
 
De infoavond van woensdag 2 september kan doorgaan voor de 1ste, 2de en 3de kleuterklas, 
weliswaar onder een andere organisatievorm dan we gewend zijn.  
 
Het gezamenlijk onthaalmoment in de speelzaal kan niet doorgaan. U mag onmiddellijk naar de 
klas van uw kind gaan, via de speeltuin langs de terrasjes. Voor de klas van juf Karolien komt u 
langs de ingang naast de sportzaal. 
 
Samenkomen met volwassenen in coronatijd is niet zonder risico. Social distancing 
bewaren is zeer belangrijk. 
Voel u niet verplicht om aanwezig te zijn, alle begrip indien u dit niet wenst. 
Misschien bent u reeds vertrouwd met de klaswerking, de praktische afspraken worden naar 
iedereen digitaal doorgestuurd. 
 

Graag vragen we u om uw aan- of afwezigheid te bevestigen via deze link: 
https://forms.gle/tLg9N2KR4BssN9tAA 

 
 

 Slechts 1 ouder per kind gaat mee in de klas. 
 

 Draag een mondmasker en bewaar de nodige afstand. 
 

 We voorzien een aantal momenten op verschillende tijdstippen zodat er een beperkt 
aantal personen in de klas aanwezig is.  
We delen daarom de klas op in groepen. 
Kijk goed na hoe laat u in de klas van uw kind wordt verwacht: 

 

 1ste kleuterklas A (juf Martine/Sofie) 
 Familienaam kind van A t.e.m. M: 19u00 – 19u30 
 Familienaam kind van N t.e.m. Z: 20u00 – 20u30 

 
 1ste kleuterklas B (juf Katrien) 

 Familienaam kind van A t.e.m. M: 19u00 – 19u30 
 Familienaam kind van N t.e.m. Z: 20u00 – 20u30 

 
 2de kleuterklas A, B en C (juf Leen, Sylvie, Kristel) 

 19u00 – 19u30 
 

 3de kleuterklas A, B en C (juf Leen, Sylvie, Kristel) 
 20u00-20u30  

 
 2de en 3de kleuterklas D (juf Karolien) 

 Familienaam kind van A t.e.m. D: 18u00 – 18u30 
 Familienaam kind van E t.e.m. M: 19u00 – 19u30 
 Familienaam kind van N t.e.m. Z: 20u00 – 20u30 

 
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 


