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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 
 

 

Beste ouder, 

Vooraleer we er een weekje tussenuit gaan, graag een paar wist-je-datjes van de afgelopen 
weken. 

 
 
Ondanks de strenge coronamaatregelen hebben onze kleutertjes 
genoten van Lichtmis  
 
 
 

 
en van het carnavalsfeest in de klasbubbels. 
 
 
 
 

 
De ijsdagen zorgden voor een weekje sneeuwpret! 
De extra laagjes warme kledij hielden ons warm, niet enkel op 
Dikketruiendag. 
 
 
 

 Geniet mee van deze activiteiten via de foto’s op de website of padlet.  

 
 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID SCHOOL 
Er waren op Lourdes enkele technische problemen i.v.m. doorschakelen waardoor het mogelijk 
was dat de telefoon niet altijd werd beantwoord. Alvast onze excuses hiervoor. 
 
Indien u de school telefonisch niet kan bereiken op het gebruikelijke nummer: 
 kan u bellen naar het gsm-nummer van de directie: 0478 51 17 57 
 of kan u een mail sturen naar info.lourdesmeerhout@edugo.be  

(om bv. een afwezigheid te melden) 
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CODE ROOD 
Zonder tegenbericht blijven alle Gentse basisscholen na de krokusvakantie in code rood: 

 
 Extra-murosactiviteiten van de school zijn niet mogelijk (geen uitzonderingen). 
 Er worden geen warme maaltijden en soep geserveerd. 
 Inschrijvingen verlopen digitaal, er zijn geen opendeurdagen of rondleidingen 

mogelijk. 
 Er dient bijkomend gepoetst te worden op school. 
 Schoolteams dragen een mondmasker in alle situaties, dus ook wanneer  afstand 

kan worden gehouden. 
 Ouders zijn verplicht een mondmasker te dragen aan de schoolpoort, dus ook 

wanneer afstand kan gehouden worden. 
 Ruimtes ventileren blijft cruciaal.   

Zorg er dus voor dat de kinderen voldoende warm aangekleed zijn! 
 

 
NIEUW SANITAIR BLOK MEERHOUT 
Begin september startte men met het bouwen van een nieuwe 
sanitaire blok op de vestiging Meerhout. Deze werd onlangs in gebruik 
genomen. Ook de speelplaats werd opnieuw betegeld. 

 
WEGENWERKEN 
Wellicht hoorde u reeds over de geplande wegenwerken in de 
O.L. Vrouwstraat en de Sint-Jozefstraat. 
Alle info i.v.m. de fases, parkeergelegenheid,… vindt u op 
https://www.edugo.be/algemeen/edugo/wegenwerken/  

 
LUIZENALARM 

Jammer genoeg blijven de kriebelbeestjes actief, ook tijdens de koude 
wintermaanden.  
Gelieve regelmatig de haren van uw kleuter te controleren. 
Ontdekt u neten of luizen? Breng dan de school op de hoogte en start de 
behandeling. 

 
Welkom aan de nieuwe instappertjes op maandag 22 februari. 
We zijn blij met jullie erbij!  
 

 
We zien jullie graag terug op maandag 22 februari.  
Fijne vakantie gewenst! 
 
Vriendelijke groeten, 
Christine Lafaut en team Edugo Lourdes-Meerhout 


