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NIEUWSBRIEF MEI 2021
Beste ouder,
Het einde van dit vreemde schooljaar is in zicht.
Afgelopen maand was somber wat het weer betreft, maar wij mochten met de jongste kleuters op
uitstap naar Puyenbroeck en onze sportiefste beentjes voorzetten tijdens de fietsweken. Daar hebben we
allemaal veel plezier aan beleefd.
Op onze website kan u hiervan heel wat foto’s bekijken:
https://www.edugo.be/basisonderwijs/lourdes-meerhout/fotos/

PENSIOEN JUF MARTINE
Voor juf Martine zijn het de laatste weken op school, ze gaat immers met pensioen eind juni.
We willen haar op een fijne manier bedanken voor de vele jaren van grote inzet voor haar kleutertjes en
voor de school. We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van het verloop van deze feestdag.

JUF HILDE - NASCHOOLSE OPVANG
Juf Hilde wil het vanaf september wat rustiger aandoen. Ze zal enkel nog
middagtoezicht doen en kinderverzorging in de klassen.
De naschoolse opvang zal volgend schooljaar worden verzorgd door juf Agnes,
bijgestaan door juf Marzena. Ook juf Hilde willen we, samen met de kleuters,
op een leuke manier van harte bedanken voor de vele jaren avondopvang.

KLASVERDELING VOLGEND SCHOOLJAAR
Ondertussen maken we al volop plannen voor het komende schooljaar.
In de loop van de maand juni mag u de agenda en de klasverdelingen verwachten.
U mag ervan uitgaan dat het samenstellen van de nieuwe groepen weloverwogen en
met zorg voor de kinderen zal gebeuren. Alvast dank voor het vertrouwen in ons team.
Hou ons zeker op de hoogte mocht uw kind volgend schooljaar of in de loop van volgend schooljaar van
school veranderen.

LAATSTE SCHOOLWEEK – INSCHRIJVEN OPVANG
Op woensdag 30 juni worden alle kleuters op school verwacht op de gewone lesuren.
In de namiddag is er naschoolse opvang tot 16u00.
In de week van 21 juni zal u via mail een digitaal inschrijvingsformulier ontvangen voor de voor- of
naschoolse opvang tijdens de laatste schoolweek. Op die manier kunnen we de schoolrekening van juni
tijdig meegeven.
Een aantal collega’s kregen reeds hun 1ste of 2de vaccin tegen het coronavirus.
We blijven positief denken en hopen komende maand op veel zonneschijn zodat we
het schooljaar “warm” kunnen afsluiten!
Vriendelijke groeten,

Christine Lafaut en team Edugo Lourdes
Partner vzw EDUGO Scholengroep
Sint-Jozefstraat 8 - 9041 Oostakker

Ondernemingsnummer - 0455.490.125
RPR Ondernemingsrechtbank Gent

