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PRAKTISCHE ORGANISATIE 
START NIEUW SCHOOLJAAR 

KLEUTERSCHOOL EDUGO LOURDES 
 

 

Beste ouder, 
 
Hopelijk heeft u, gezien de omstandigheden, kunnen genieten van een fijne vakantie. 
We zijn blij jullie allen (terug)te mogen ontmoeten.  
 
Juf Sarah zal er echter niet zijn, ze wordt tot eind oktober vervangen door juf Clio.  
Juf Clio heeft ervaring met peutertjes, u mag er vanop aan dat het onthaal vlot zal verlopen. 
Juf Julie zal net zoals vorig schooljaar gym geven. 
 
Wij doen ons uiterste best om uw kleuter te begeleiden en gelukkig te laten opgroeien op eigen 
tempo in een gezellig en leerrijk klimaat. 

 
Helaas bepaalt het coronavirus nog steeds voor een groot 
deel ons doen en laten.  
Om de start veilig te laten verlopen, zijn er toch enkele 
voorschriften waar we ons dienen aan te houden. Alle 
kleuters komen elke dag naar school.  
Dat wil zeggen dat we met veel zijn en dat het druk kan zijn 
begin- en einde schooltijd. 
 
 

 
 
Daarom vragen we met aandrang: 
 

 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 aub. 
 De tijdstippen te respecteren.  
 Het schoolgebouw niet te betreden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TOEGANKELIJKHEID VAN DE SCHOOL 
Ingang langs het zwarte hekje in de O-L-Vrouwstraat. 
Uitgang langs de bruine poort. 

Of:      OF 
Ingang langs de Groenstraat, via het klein grijs hek. 
Uitgang via het groot grijs 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. 
 
 
KLASBUBBELS  
Zijn voor kleuters niet meer van toepassing. 
 
 
 
ONTHAAL 
Tussen 08u10-08u25: onthaal door de leerkrachten 
 
Peuters: 
Juf Mireille-juf Clio 
Onthaal aan de grote 
schuiframen op de 
kleuterspeelplaats aan de 
speelzaal. Ook bij regen. 
           

 
          speelzaal 
 
 

1ste kleuterklas:  
Juf Martine-juf Katrien 
Onthaal bij het hekje aan de 
sportzaal op de speelplaats. 
Ook bij regen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          hekje speelplaats 
 
 

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

 
          groenzone  
 

 

                                                                                                                        
                  
EINDE SCHOOLTIJD 
Afhaalmoment vanaf 15u25 - op dinsdag vanaf 15u50 
Woensdag vanaf 11u40 
 
Peuters:  
Aan de grote schuiframen 
op de speelplaats. Ook bij 
regen. 

1ste kleuterklas: 
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: de kleuters 
verzamelen in de speelzaal. 
Gelieve buiten te wachten, 
uw kleuter komt naar u toe. 

 



 
 
MIDDAGMAAL 
Er worden warme maaltijden/soep voorzien vanaf de eerste schooldag. 
Lunchpakket van thuis kan natuurlijk ook. 
 
BESTELLEN WARME MAALTIJDEN 
Voortaan zal u de warme maaltijden maandelijks digitaal kunnen bestellen. 
U zal een mail ontvangen met een link waarop u per kind kan aanduiden op welke dag u 
een warme maaltijd wil bestellen. 
 
 
 
VOORSCHOOLSE OPVANG 
07u00-08u00 in de speelzaal door juf Agnes. 
 
NASCHOOLSE OPVANG  
15u45-18u00 (ook op vrijdag) op de speelplaats/speeltuin door juf Hilde en juf Agnes. 
 
WOENSDAGNAMIDDAGOPVANG 
11u40-18u00 door juf Agnes en juf Marzena. 
 
 

 
Mocht u vragen of zorgen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. 
 
Graag tot dinsdag! Wij kijken er alvast erg naar uit! 
We gaan samen voor een fijn en veilig schooljaar. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Directie, leerkrachten en medewerkers 
Kleuterschool Edugo Lourdes-Meerhout 

 

 


