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PRAKTISCHE ORGANISATIE 
START NIEUW SCHOOLJAAR  

EDUGO LOURDES 
 

 

Beste ouder, 
 
 
Hopelijk heeft u, ondanks het kwakkelweer, kunnen genieten van een 
fijne vakantie. We zijn blij jullie allen (terug) te mogen ontmoeten! 
 
Wij doen ons uiterste best om uw kleuter te begeleiden en gelukkig te 
laten opgroeien op eigen tempo in een gezellig en leerrijk klimaat. 
 
Juf Kristel (2-3LC) kan om medische reden niet starten, ze wordt 
gedurende enkele weken vervangen door juf Ineke. 
Juf Ineke deed vorig schooljaar reeds een interim op onze school en is dus vertrouwd met de 
werking, collega’s en kleuters. 
 
Helaas bepaalt het coronavirus nog steeds gedeeltelijk ons doen en laten.  
Om de start veilig te laten verlopen, zijn er toch nog enkele voorschriften waar we ons dienen 
aan te houden. 
 
Mogen we daarom vragen 

 
 Om je kleuter met één persoon naar school te brengen en af te halen. 
 Het afscheid kort te houden. Bereid je kindje daar op voor a.u.b. 
 De tijdstippen te respecteren.  
 Het schoolgebouw niet te betreden. 

 
 
Vanaf dit schooljaar wijzigen de schooluren  
op dinsdag en woensdag. 
Op dinsdag eindigen de lessen wat vroeger om 15u25  
en op woensdag duren de lessen wat langer tot 12u05. 

 
 
 

Maandag 8u25 – 11u30 13u00 – 15u25 
Dinsdag 8u25 – 11u30 13u00 – 15u25 
Woensdag 8u25 – 12u05   
Donderdag 8u25 – 11u30 13u00 – 15u25 
Vrijdag 8u25 – 11u30 13u00 – 15u25 
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TOEGANKELIJKHEID VAN DE SCHOOL 
Ingang langs het zwarte hekje in de O-L-Vrouwstraat. 
Uitgang langs de bruine poort. 

Of:      OF 
Ingang Groenstraat via het kleine grijze hek. 
Uitgang via het grote grijze hek.  
 
 
 
HYGIËNE 
Gelieve uw handen te ontsmetten bij het binnenkomen en buitengaan van de school,  
een mondmasker te dragen en de social distancing  te bewaren. 
 
 
ONTHAAL 
Tussen 08u10-08u25: onthaal door de leerkrachten 
 
Peuters: 
Juf Clio-juf Sarah 
 
Onthaal aan de grote 
schuiframen op de 
kleuterspeelplaats aan de 
speelzaal, ook bij regen. 
           
     

1ste kleuterklas:  
Juf Mireille- 
juf Katrien/juf Sofie 
 
Onthaal bij het hekje aan de 
sportzaal op de speelplaats, 
ook bij regen. 
  

2de-3de kleuterklas 
Juf Leen-Sylvie- 
Kristel/Ineke-Karolien 
 
Onthaal in de groenzone.  
Bij regen gaan de kleuters 
onmiddellijk naar hun klas. 
De kleuters van juf Karolien 
verzamelen in de speelzaal. 

 
          

 

                                                                                                                         
              
EINDE SCHOOLTIJD 
Afhaalmoment vanaf 15u25. Woensdag vanaf 12u05. 
 
Peuters: 
aan de grote schuiframen 
op de speelplaats, ook bij 
regen. 

1ste kleuterklas:  
aan de speelplaats bij het 
hekje aan de sportzaal, ook 
bij regen. 

2de-3de kleuterklas: 
gelieve te wachten bij de 
groenzone en de paadjes 
niet te betreden. Uw kleuter 
komt naar u toe. 
Bij regen verzamelen de 
kleuters in de speelzaal. 
Gelieve buiten te wachten. 
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MIDDAGMAAL 
Er worden warme maaltijden/soep voorzien vanaf de eerste schooldag. 
Voortaan kan u ook kiezen voor een vegetarische warme maaltijd. 
Op dinsdag is er sowieso veggie voor iedereen. 
Lunchpakket van thuis kan natuurlijk ook. 
 
U ontvangt nog een aparte mail om te registreren of uw kleuter warm eet, vegetarisch of al 
dan niet soep zal drinken bij de boterhammen. 
Mogen we vragen dit zeker ten laatste 29/08 in te vullen (ook indien uw kind 
boterhammen eet of naar huis gaat). 
 
 
VOORSCHOOLSE OPVANG 
07u00-08u10: in de speelzaal door juf Agnes. 
 
NASCHOOLSE OPVANG  
15u40-18u00: op de speelplaats/speeltuin door juf Agnes en juf Marzena. 
 
WOENSDAGNAMIDDAGOPVANG 
12u05-18u00 door juf Agnes en juf Marzena. 
 
 

EXTRA HANDEN 
We kregen het fijne nieuws dat onze school 15 uren extra kinderverzorging toegewezen 
krijgt. Dat wil zeggen dat de jongste kleuterklassen meer ondersteuning kunnen genieten 
van onze kinderverzorgers, juf Hilde en juf Agnes. 
 
Om de leerachterstand wegens corona zou snel mogelijk weg te werken, kregen we ook nog 
een aantal extra uren zorg. Voor onze school zijn dat 4 lestijden. Ze zullen opgenomen 
worden door juf Sofie V., reeds geruime tijd werkzaam op onze school. 
 
Uiteraard zijn wij zeer blij met deze extra handen die de werking met onze kleuters alleen 
maar ten goede zal komen! 
 
 
INFOAVOND WOENSDAG 8 SEPTEMBER 
De infoavond van woensdag 8 september gaat door, mits bepaalde maatregelen: 

 Social distancing bewaren is zeer belangrijk.  
 Het dragen van een mondmasker is verplicht. 
 Gelieve bij voorkeur met één persoon aanwezig te zijn. 

 
Er is geen gezamenlijk onthaalmoment, u mag onmiddellijk naar de klas van uw kleuter, via 
de speeltuin langs de terrasjes. Voor de klas van juf Karolien komt u langs de ingang naast 
de sportzaal. 
 
Misschien bent u reeds vertrouwd met de klaswerking, de praktische afspraken worden op 
voorhand naar iedereen digitaal doorgestuurd, alsook de organisatie van de avond. 
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GR.A.S (Groene Avontuurlijke Speelplaats) 
Zoals u zal merken zijn er al grote werken gebeurd op de speelplaats. Een groot, 
avontuurlijk speeltuig waarop de kleuters kunnen klimmen en klauteren, palmt een groot 
deel van de speelplaats in met in het midden plaats voorzien voor een boom. 
 
Op vrijdag 17 september planten we die graag samen met de kleuters en ouders. 
Hou alvast deze datum vrij, meer details en uitnodiging mag u binnenkort ontvangen. 
 
Alvast bedankt aan de VriendenKring voor de fijne samenwerking! 

 
 
Wij kijken alvast erg uit naar het nieuwe schooljaar.  
Mocht u vragen of zorgen hebben, aarzel niet om ons te contacteren! 
 
Samen gaan we voor een fijn en veilig schooljaar! 

 
  Vriendelijke groeten, 

    Directie, leerkrachten en medewerkers 
    Kleuterschool Edugo Lourdes-Meerhout 


