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NIEUWSBRIEF OKTOBER 
EDUGO LOURDES 

 
 

Beste ouder, 
 
 
De eerste maand van het nieuwe schooljaar is reeds voorbij.  
We brengen 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. 
Hopelijk zijn de voorbije weken goed verlopen voor uw kleuter. 
 
Neem zeker regelmatig ook eens een kijkje op onze website voor foto’s van in de klas en 
activiteiten op school: 
https://www.edugo.be/basisonderwijs/lourdes-meerhout/fotos/  
 

 
 

INFOAVOND 
De infoavond, in kleine groepen, verliep vlot in een ontspannen 
sfeer. Fijn dat u aanwezig was op dit belangrijk moment. 

 
 
KRIEBELTEAM 
Het kriebelteam deed vorige week een eerste controle. Er zal na elke 
vakantie in elke klas worden gecontroleerd. 
Een tip: elke week kammen en kijken, doet hoofdluis wijken ;) 

 
 
STRAPDAG 
Wat was het  dolle pret, op de fiets of op de step! 
Mag deze dag een aanzet zijn om zo vaak mogelijk te STRAPPEN! 
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STUDENTEN OP SCHOOL 
Vanaf oktober mogen we terug studenten verwelkomen.  
In de klas van juf Sylvie en juf Kristel zullen regelmatig 1ste 
jaarstudenten kleuteronderwijs aanwezig zijn. 

 
 
GR.A.S. (Groene Avontuurlijke Speelplaats) 
Onder grote belangstelling van vele (groot)ouders mochten we op 
vrijdag 17 september de vernieuwde speelplaats inhuldigen.  
 
Via een flash mob dance op een toepasselijk “boomlied” werd de 
speelplaats door de kleutertjes officieel geopend. 
 
Lees hierover meer op de website en binnenkort in het maandblad 
Attentie. 
 
 
 
SNEUKELTOER EN PIZZAVERKOOP 

Afgelopen zaterdag 25 september was een TOPdag voor 
onze sneukeltocht. Onder een prachtige herfstzon fietsten 
vele ouders en kinderen langs trage wegen in en om 
Oostakker. Op de stop/sneukelplaatsen heerste een 
gezellige drukte. Iedereen genoot van het, na lange tijd, 
samenzijn. 

 
Dikke pluim aan de Ouderraad-Vriendenkring en OVG voor de puike organisatie! 
Hopelijk hebben, bij thuiskomst, de pizza’s gesmaakt?  
 
 
VEGETARISCHE MAALTIJDEN 
Voortaan zullen er het hele schooljaar door 
dagelijks vegetarische maaltijden worden 
aangeboden tijdens de warme maaltijd.  
Sowieso is het elke dinsdag veggie-dag voor alle  
kleuters die een warme maaltijd eten. 
 
Wenst u voor uw kleuter nog over te schakelen naar een vegetarische maaltijd op andere 
dagen? Geef dan een seintje aan het secretariaat via info.lourdesmeerhout@edugo.be 
 
 
 
VERSOEPELINGEN CORONA 
Eerder deze week ontving u een brief met het fijne nieuws dat we versoepelingen mogen 
aankondigen. Een stapje dichter naar het “normale” leven  
 
De quarantaineregels werden aangepast en de mondmaskerplicht werd afgeschaft 
(opgelet: indien u als ouder de schoolgebouwen betreedt, vragen we wel nog om een 
mondmasker op te zetten.) 
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VOORUITBLIK ACTIVITEITEN OKTOBER 

 Uitstap naar de Tuin van Kina (tentoonstelling 1001 Stippen):  
voor de 2-3de kleuterklas in de week van 4 oktober. De brief met praktische info werd 
reeds verstuurd.  

 Fotograaf: individuele foto’s op donderdag 7 oktober. 
 Sportdag: voor de oudste kleuters van de 2-3de kleuterklas op maandag 11 oktober. 

Een brief met meer info mag u volgende week verwachten.  
Voor de jongste kleuters van de instapklas en de 1ste kleuterklas is er een sportdag 
gepland op 7 februari 2022. 

 
 
We zijn blij te mogen terugblikken op een fijne maand september. 
Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren, we helpen u graag. 

 
  Vriendelijke groeten, 

    Directie, leerkrachten en medewerkers 
    Kleuterschool Edugo Lourdes-Meerhout 


