
Welkom in 

EDUGO MEERHOUT



• 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



• alle kinderen en juffen
kennen elkaar

• de oudste kinderen zorgen mee 
voor de jongste kinderen

• veel kans tot samenwerking 
en projectwerk

• fijne, huiselijke sfeer

• elke juf kent alle kinderen

Onze school is fijn en klein…



Welkom bij juf Veerle en juf Marjolein

• Elke morgen kan je je kleuter in zijn/haar eigen klas
brengen tussen 8u10 en 8u25 (in niet-coronatijden)

• We eten elke dag een gezonde boterham en fruit in de klas.
• Je kindje kan warm eten of boterhammen op school.
• Indien nodig kan je kindje even rusten in de klas. 

Ook onze klaspoppen 
zijn blij je te zien 

en beleven alles mee…

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.



• Dat kan individueel zijn..



…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.



VERJAARDAG VIEREN
• Je kindje wordt in de bloemetjes gezet.
• We vieren samen met een stukje gebak, fruit,…



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





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 SPEEL, IK LEER
• In de namiddag is er terug 

onthaal en hoekenwerk.
• In de voormiddag meer 

cognitieve activiteiten, 
in de namiddag meer vrije activiteiten.



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!

• Vanaf 8.10u tot 8.25u kan je met je peuter terecht in 
de klas bij de juf (in niet-coronatijden)

• Kom zeker op tijd. 
Om 8.25u zitten we in de kring en starten we de 
activiteiten.



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.
• Kinderen die even rust nodig hebben kunnen slapen 

in hun eigen klasje.



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

• Juf heeft de handen meer vrij als het fruit hapklaar gesneden is 
en in een doosje zit. Zorg je ook voor een doosje dat ze zelf 
kunnen openmaken?

• Vergeet ook niet te naamtekenen!
• Alles heeft een plaats in een persoonlijk vakje.



Lunchen op school

• Je kan boterhammen meebrengen, in een 
genaamtekende brooddoos.

• Hierbij kan er soep of water worden gedronken.
• Er is ook warm middagmaal, vooraf per trimester te 

bestellen via een digitale bestelbon.
• 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

• Verwittig de juf. De jarige mag een traktatie meebrengen 
voor de hele klas (cake, pannenkoeken, 
fruitbrochettes,…)

• De jarige krijgt een kroon en neemt na schooltijd 
de klaspop mee naar huis voor 1 dag!

• Wij delen geen uitnodigingen uit voor privéfeestjes.
• Koop geen uitdeelcadeautjes.



Opvang voor en na school

• Er is betalende ochtendopvang vanaf 7u.
• 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 school tot 
13u00. Kinderen die langer blijven, worden naar de 
opvang in Edugo Lourdes in de Groenstraat 
gebracht.



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 opvang blijven. Hij/zij wordt 

nadien opgehaald. 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.

• Aarzel niet om een vraag te stellen, 
we helpen je met veel plezier!



Padlet

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



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 MEERHOUT

• Meerhoutstraat 51, 9041 OOSTAKKER
• 09 251 22 47
• info.lourdesmeerhout@edugo.be

• www.edugo.be/basisonderwijs/lourdes-meerhout


