
Welkom in 

EDUGO MEERHOUT

Meerhoutstraat 51
9041 Oostakker



• alle kinderen en juffen
kennen elkaar, elke juf kent ook
alle kinderen op school

• de oudste kinderen zorgen mee 
voor de jongste kinderen

• veel kans tot samenwerking 
en projectwerk

• fijne, huiselijke sfeer 
in een groene omgeving

Onze school is fijn en klein…



• Op onze school zijn er 4 klassen:
peuter en 1ste kleuterklas (team teaching)
1MA  juf Veerle    1MB   juf Marjolein

2de-3de kleuterklas
2-3MA  juf Tine 2-3MB juf Nathalie

• Wij geloven sterk dat klasoverschrijdend werken zeer verrijkend kan 
zijn. Daarom werken we ook samen projecten uit zoals thema kunst, 
dierentuin… Samen aan de slag van 2,5 tot 6 jaar! 

• Op onze padlet (een digitaal prikbord van Edugo Meerhout) vind je 
veel foto’s terug. De link hiervoor krijg je in het begin van het 
schooljaar.

• Ook op onze website vind je foto’s van onze projecten en 
klasgebeuren: 
https://www.edugo.be/basisonderwijs/lourdes-meerhout



EEN DAGJE IN DE PEUTERKLAS…
Welkom in klas 1MA bij juf Veerle 

en klas 1MB bij juf Marjolein!

Ook onze klaspoppen
zijn blij je te zien 

en beleven alles mee…



GOEIEMORGEN!
• De kleuters hangen hun jas en boekentas aan

een  eigen kapstokje. 



• We starten onze dag 
vanuit de kring. 

• We nemen tijd om samen 
te praten, 
sfeer te scheppen, 
vooruit te kijken naar de dag.

IN DE KRING



AAN DE SLAG
• Na het gezellige kringmoment gaan we aan de slag in de klas. 
• Alle hoekjes gaan open over de 2 klassen. Elke juf observeert en 

begeleidt activiteiten. 
De klasjuf zal wel de oudercontacten leiden van haar groep, maar 
de observaties komen van beide juffen.



• We werken individueel..



…maar ook samen.



• De kinderen 
ontdekken 
naar 
hartenlust!



• We proberen zoveel mogelijk 
met natuurlijke materialen 
te werken.



TIENUURTJE

• Na het opruimen eten we ons tienuurtje.. 
• We eten een klein boterhammetje en drinken water.



SPEELTIJD
• Bij mooi weer gaan we op het gras en 

mogen de kindjes fietsen. 
• Bij regen spelen we in de zaal of onder 

het afdak.



NAAR DE TURNLES
• Twee maal per week is er turnles.



LUNCHTIJD
• Onze lunchdames staan klaar om je kindje te helpen met het 

middageten.
• Juf Muriël begeleidt  ook de ochtend- en avondopvang. 
• Juf Mieke is er op donderdagavond voor de opvang. 



BUITEN SPELEN IN DE TUIN
• Na de lunch wordt 

er buiten gespeeld. 

• Onze tuin is heel 
belangrijk 
voor onze school:

 Groentetuin, fruitbomen 
 Zandbak 
 Buitenkeukentjes
 Ravotbosje
 Loopfietsjes
 Voetballen
 Veel ruimte
 Samenwerking

met ouders







EVEN RUSTEN
• Na al dat spelen en middageten zijn onze jongste kinderen 

vaak heel moe. 
• Voor kinderen die niet thuis kunnen rusten

hebben we enkele noodbedjes. 
• Als we merken dat het te vermoeiend of lastig wordt 

voor kinderen, communiceren we dit even met jullie. 
Dan kijken we samen hoe we dit kunnen aanpakken.



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

onthaal en hoekenwerk.
• In de voormiddag meer 

cognitieve activiteiten, 
in de namiddag meer vrije activiteiten.



FRUITMOMENT
• Na het spelen ruimen we op, sluiten het speelmoment 

samen af en daarna gaat iedereen plassen. 
Dan eten we samen fruit.

• Na het fruit spelen we terug buiten.



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

De klaspop gaat slapen en boekentassen worden meegegeven. 
• De ouders komen hun kindje halen onder het afdak. 

Bij slecht weer zitten we met alle kindjes in de zaal.



PRAKTISCHE
SCHOOLAFSPRAKEN



Welkom!

• ’s Morgens starten we met een open onthaal in de zaal. 
De kinderen worden afgezet aan de deur van de turnzaal. 
In niet-coronatijden kunnen de jongste kleuters terecht in de 
klas bij de juf tussen 8u10 en 8u25.

Terwijl we de kinderen opvangen van 8u10 tot 8u25, mogen de 
kinderen spelen in de zaal. Er is een juf om de kinderen te 
begeleiden en een juf om kinderen op te vangen. 

• Kom zeker op tijd. 
Om 8u25 zitten we in de kring en starten we de activiteiten.



Eten & drinken

Voor- en namiddag

• Een boterham in de voormiddag, 
een stuk fruit of groentjes elke namiddag.

• Alles wordt eetklaar meegebracht in een genaamtekend
doosje.

• Kinderen kunnen de dag door water drinken.
• We eten in alle gezelligheid 

in onze eigen klas.



Eten & drinken

Middagmaal

• Boterhammen of warme maaltijd.
• Bij de boterhammen kan soep of water worden gedronken.
• Er kan ook een warme maaltijd met soep worden gegeten. 
• Warme maaltijd en soep wordt per trimester besteld 

via een digitale bestelbon.

•



Verjaardag vieren
• Jarige kindjes worden in de  bloemetjes gezet en mogen trakteren op 

school. We willen ouders graag aanmoedigen om dit zo veel mogelijk 
gezond te doen. Met een grote groep kinderen worden het anders wel 
heel veel snoepmomenten tijdens het schooljaar.
Trakteren kan met lekkere groentjes, gebak zonder veel suiker, 
fruithapjes,…



Opvang voor en na school

• Er is betalende ochtendopvang vanaf 7u00.
• Juf Muriël zorgt ‘ s ochtends voor de kleuters.

• Er is naschoolse opvang bij juf Muriël of juf Mieke 
tot 18u00.

• Op woensdagnamiddag:
- is er opvang op Edugo Meerhout tot 13u00. 
- Kinderen die langer blijven, worden naar de opvang 
in Edugo Lourdes in de Groenstraat gebracht waar er 
opvang is tot 18u00.



Naar de turnles

• Twee maal per week is er turnles.
• Je koopt zelf turnpantoffels en laat die op school.



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.

• In de klas gaan de kindjes tussenin vrij naar het toilet. 
Op regelmatige tijdstippen gaan we in groep plassen.



Je peuter afhalen

• De ouders komen hun kindje halen onder het afdak. 
Bij slecht weer zitten we met alle kindjes in de zaal.

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

• Geef een signaal aan de juf als je weggaat.
• Je peuter kan in de naschoolse opvang blijven tot 18u00. 

Hiervoor hoef je niet op voorhand in te schrijven.  
Zorg voor fruit of een koekje in een doosje. 
Meld uitzonderingen.



Ik wil iets weten!

• De meeste oudercommunicatie gebeurt via mail
en af en toe via een heen-en-weermapje voor eventuele 
papieren brieven.

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

• De algemene brieven vind je ook terug op onze website: 
https://www.edugo.be/basisonderwijs/lourdes-
meerhout/algemeen/brievenaanouders/



Padlet

• Bij de schoolstart geeft de juf je de link naar de padlet mee, 
een digitaal prikbord van Edugo Meerhout met foto’s, 
filmpjes,…



Eerste hulp 
bij kleine en grote verdrietjes

• We beseffen dat onze kinderen nog jong zijn. 
De stap naar de school, naar die juf - met eventjes een 
mondmasker op - kan groot zijn. 
We willen jullie dan ook op het hart drukken dat jullie contact 
mogen opnemen bij alle vragen, bezorgdheden of 
opmerkingen. 

• Kinderen mogen zeker hun knuffel of fopspeen meenemen 
naar school. We zien dan wanneer het juiste moment is 
aangebroken om hun knuffel in de boekentas te laten. 

• Wat ook een grote steun kan betekenen voor onze kinderen 
zijn onze klaspoppen. 



De school contacteren?

• Voor dringende vragen kan je onze school bellen: 09 251 22 47.
Gelieve te bellen voor 8u10 of tijdens de middagpauze 
(11u45 – 12u45). Wij hebben geen secretariaat ter plaatse en 
nemen dus de telefoontjes het liefst tijdens de pauzes aan.

Indien jullie ons telefonisch niet kunnen bereiken, gelieve dan 
de hoofdschool te contacteren: 
09 259 02 92 of via mail naar info.lourdesmeerhout@edugo.be


