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Beste ouder, 
 

Nu de eerste maand van het schooljaar voorbij is, brengen we u graag op 
de hoogte van de afgelopen activiteiten.  
 
De eerste weken staat het welzijn van onze kinderen meer dan ooit centraal. 
We vinden het belangrijk dat iedereen de tijd krijgt om te wennen aan 
elkaar, de juf, de klas,… met respect voor ieders tempo. 

 

 

 

 

BEDANKT ALLEMAAL 
Ondertussen  is het schooljaar reeds een maand bezig. En het loopt vlot! Tot nu toe zijn er nog geen 
besmettingen gemeld bij leerlingen of leerkrachten.  

 
We moeten echter extra waakzaam en voorzichtig blijven, zeker 
tijdens de herfstmaanden.  
Bedankt om de maatregelen met z’n allen op te volgen: 
mondmasker dragen, afstand bewaren, handhygiëne en het 
schoolgebouw niet betreden (blij dat je op tijd bent!). 

BOUWWERKEN 
De bouwwerken schieten goed op.  Op maandag 21 september werd, onder 
belangstelling van de  architect, leerkrachten en enkel ouders van de OVG,  de 
“eerste steen” gelegd door Mr Aster Vereecken.  
Redacteur Eric Van Laecke  van de plaatselijke krant Attentie was ook 
aanwezig. We kijken uit naar de foto’s en verslag in het volgende nummer! 

 

EXTRA LESTIJDEN – JUF SOFIE 
In september konden we beroep doen op extra middelen die destad Gent vrijmaakte 
voor het Relance-plan Onderwijs: wegens corona hebben heel wat kleuters extra 
ondersteuning nodig bij het begin van het schooljaar. Daarom heeft het 
Onderwijscentrum Gent budget voorzien om alle scholen daarin bij te staan. Op onze 
school konden we daarom extra lestijden inzetten.  
Juf Sofie kan daardoor t.e.m. 9 oktober fulltime aan het werk. Daar zijn we heel 
dankbaar om. Vanaf 10/10 zal zij op woensdag, donderdag en vrijdag op school zijn. 

INFOAVOND 
De infoavond verliep wegens corona anders dan anders maar daarom niet minder vlot. Het bezoek aan 
de klas in kleine groepen heeft het voordeel dat er meer interactie was tussen ouders en leerkrachten in 
een ontspannen sfeer. 
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Indien u verder nog vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren, we helpen u graag! 
 
Vriendelijke groeten, 
Christine Lafaut, directeur 
Leerkrachten en omkadering 

KRIEBELTEAM 
Het ‘kriebelteam’, bestaande uit 3 lieve mama’s, deed vorige week een eerste controle.  
Bij weinig kleuters werden ‘kriebelbeestjes’ aangetroffen. Houden zo! 
Er zal telkens de eerste woensdag na een vakantie worden gecontroleerd. 
 
Een tip: elke week kammen en kijken, doet hoofdluis wijken ;) 

STRAPDAG 
Wat een dolle pret, op de fiets of op de step! 
Via een toneeltje, gebracht door enkele juffen, werden de kleuters bewust 
gemaakt van het belang van het dragen van een fluohesje.  
Het leuke fluorescerende sleutelhangertje aan de schooltas helpt hen eraan te 
herinneren.  

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG VRIJDAG 16 OKTOBER 
Op 16 oktober is er een studiedag voor de leerkrachten.  
Er is die dag geen les voor de kinderen.  
Net zoals op 2 oktober kan je beroep doen op ‘Muzaïek’ indien je opvang nodig hebt voor je kind(eren). 
De opvang gaat deze keer door op Edugo Lourdes. Inschrijven kan via www.muzaiek.be.  
 
Muzaïek start om 8u00 en eindigt om 16u00.   
Wie ook vroeger of later opvang nodig heeft (van 7u00 tot 8u00 en van 16u00 tot 18u00) 
stuurt een mailtje naar info.lourdesmeerhout@edugo.be of laat dit telefonisch weten via 09 259 02 92.  
Indien er voldoende kinderen zijn voor deze vroegere en latere opvang, zullen we dit als school samen 
met Slotendries organiseren. 

SPAGHETTISAUS- EN LASAGNEVERKOOP 
Eind oktober zullen we samen met Lourdes en lagere school Slotendries een spaghettisaus- en 
lasagneverkoop houden. Dit als coronaproof alternatief voor het spaghettifestijn dat niet kon doorgaan. 
Jullie worden hiervan nog verder op de hoogte gehouden! 

TROOPER 
Shoppen jullie ook wel eens online? Je kan onze school dan een gratis 
cadeautje doen via Trooper! 
Bij elke online aankoop bij één van meer dan 600 partnershops gaat er een 
percentage van jouw aankoopbedrag naar de schoolkas. Moet jij daar dan 
extra voor betalen? Helemaal niet!  

Voor je je aankoop doet, surf je naar www.trooper.be/edugolourdesmeerhout 
Je bekijkt daar of je de webwinkel vindt die je nodig hebt en dan kan je zoals je gewoon bent je 
bestelling plaatsen. Jij ontvangt je bestelling en wij ontvangen automatisch ons percentje! 

De inkomsten via Trooper gebruiken we voor de aanleg van onze kleuterspeelplaats. 


