
Welkom in 

EDUGO LOURDES



• veel buiten spelen in een 
groene speelomgeving

• aandacht voor gezonde voeding en 
rust

• het belang van waarden en normen

• een doordachte visie in onderwijs 
voor kleuters

• alle kansen tot ontwikkeling 
voor elk kind,
op eigen tempo en op eigen
niveau



DE PEUTERJUFFEN:
juf Sarah en juf Mireille



DE BERENKLAS

Welkom in de klas van
juf Mireille 

en beertje Bram!



DE PAARDENKLAS

Welkom in de klas van
juf Sarah

en beertje Lotte!



EEN DAGJE IN DE PEUTERKLAS…



GOEIEMORGEN!
• Elke morgen kan je je kleuter in zijn/haar eigen klas 

brengen tussen 8u10 en 8u25 (in niet-coronatijden).
• Peuters die in de ochtendopvang blijven, worden om 8u10 opgehaald door 

de juf. 



DAG JUF!
• De kleuters hangen hun jas en boekentas aan

een  eigen kapstokje. 



DAG VRIENDEN EN BEER!



DIEREN IN DE KLAS



IN DE KRING
• We starten onze dag vanuit de kring.
• We nemen tijd om samen 

te praten, sfeer te scheppen en 
vooruit te kijken naar de dag.





IK SPEEL, IK LEER
• Na het gezellige kringmoment gaan 

we aan de slag in de klas.







TIENUURTJE

• Na het opruimen eten we ons 
tienuurtje.. 

• We eten een klein boterhammetje en 
drinken water.



SPEELTIJD!



VERJAARDAG VIEREN



NAAR DE TURNLES



DE LUNCH
• Onze lunchdames staan klaar om je kindje 

te helpen met het middageten.



BUITEN SPELEN
• Na de lunch wordt er buiten gespeeld.









IK SPEEL, IK LEER
• In de namiddag is er terug 

onthaal en hoekenwerk.



FRUITMOMENT



IK GA NAAR HUIS
• Na de speeltijd sluiten we terug af in de 

kring. De klaspop gaat slapen en de 
boekentasjes worden meegegeven. 

• De ouders komen hun kindje halen in de 
speelzaal.



PRAKTISCHE
SCHOOLAFSPRAKEN



Welkom!

• Vanaf 8u10 tot 8u25 kan je met je peuter terecht in 
de klas bij de juf (in niet-coronatijden). 
Kom op tijd! 

• Ben je er al vroeger? Dan wordt je peuter door de juf 
opgehaald in de ochtendopvang.



• Geef een boterham in een doosje mee,
en fruit voor in de namiddag.

• Samen met je kind maak je de schooltas leeg, alles 
heeft een plaats in een persoonlijk vakje.



Onze eetmomenten

• Een boterham in de voormiddag.
• Fruit elke namiddag.
• Kinderen kunnen de dag door water drinken.
• We eten in alle gezelligheid in onze eigen klas.
• Lunch is in onze eetzaal.



Lunchen op school

• Je kan boterhammen meebrengen, in een 
genaamtekende brooddoos.

• Hierbij kan soep of water gedronken worden.

• Er is ook een warm middagmaal, vooraf voor per 
trimester te bestellen.

• Breng regelmaat in het dagrooster, verwittig ook 
steeds de juf. Heb je een zorg of een vraag? 
Aarzel niet om de juf te aan te spreken.



Je peuter is jarig

• Verjaardag vieren is een ritueel.
• Eerst is de klasbeer jarig!
• Verwittig de juf. De jarige mag 

een traktatie meebrengen 
voor de hele klas.

• De jarige krijgt een kroon, 
mag op de verjaardagsstoel
en neemt na schooltijd 
de klasbeer mee naar huis 
voor 1 dag!



Opvang voor en na school

• Er is betalende opvang vanaf 7u00.
• Juf Veronique en juf Agnes zorgen ‘s ochtends voor de 

kleuters.
• Op woensdagnamiddag is er opvang bij 

juf Agnes en juf Marzena tot 18u.
• Er is naschoolse opvang bij juf Hilde en juf Agnes tot 

18u00.



Juf Agnes, juf Hilde, 
juf Veronique



Naar de turnles

• Twee maal per week is er turnles.
• De school verkoopt een EDUGO-turnzak.
• Je koopt zelf turnpantoffels en laat die op school.
• ‘s Morgens helpen ouders om de turnpantoffels aan 

te doen.



Op het potje!

• Je peuter plast al op het toilet, hij/zij weet en zegt als 
hij/zij moet plassen of drukken.

• Als je peuter nog niet zindelijk is, dan geven we je 
graag tips om de zindelijkheid te bevorderen.

• In de schooltas van je peuter zit een minimum aan 
verse kleertjes, of ze blijven aan de kapstok hangen 
in een tas met naam.



Je peuter afhalen
• Ouders wachten aan de schoolpoort. 

We verwachten regelmaat in afhalen. Indien iemand 
anders je peuter komt halen, verwittig de school.

• De kleuters zitten in de speelzaal bij hun juf, altijd in 
hetzelfde ‘huisje’.

• Kom binnen via de schuifdeuren en ga naar buiten 
langs de glazen inkomdeur.

• Geef een signaal aan de juf als je weggaat.
• Je peuter kan in de opvang blijven. Zorg voor fruit of 

een koekje in een doosje. Meld uitzonderingen.



Ik wil iets weten!

• De communicatie (brieven naar ouders) gebeurt 
voornamelijk via e-mail.
Er is ook een heen-en weer-mapje voor briefjes.

• Dagelijkse boodschappen meld je op een briefje op 
de boterhamdoos, je praat met de juf, of je belt naar 
de school.

• Aarzel niet, wij helpen je graag!



Gelukkige kinderen, 
tevreden ouders

• Aarzel niet om de directie, de juf of de 
verantwoordelijken aan te spreken.

• Elke vraag verdient een antwoord, wij zijn er voor de 
kinderen en ook voor u.

• We willen samen met u voor uw kind zorgen, en het 
optimale kansen geven tot ontwikkeling, opvoeding 
en gelukkig zijn. Samen kunnen we daarin slagen!



EDUGO KLEUTERSCHOOL 
AFDELING LOURDES

• Groenstraat 31                                            
9041 OOSTAKKER

• 09 259 02 92
• info.lourdesmeerhout@edugo.be
• www.edugo.be


