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NIEUWSBRIEF DECEMBER
EDUGO MEERHOUT
Beste ouder,
Ondanks de ontmoedigende coronacijfers blijven we positief denken en onze kleuters boeiende,
speelse en leerrijke activiteiten aanbieden.
We blijven uiterst voorzichtig en nemen de voorzorgsmaatregelen meer dan ooit in acht.
Hartelijk dank, beste ouder, om deze regels ook aan de schoolpoort na te leven.
Zo hopen we de school open te kunnen houden tot aan de kerstvakantie.

SINTERKLAAS

Op woensdag 24 november mochten we Sinterklaas en zijn Piet
verwelkomen. Het was een zeer fijn feest!
Neem zeker eens een kijkje je op de website, de foto’s spreken
voor zich!

HET EINDEJAAR KOMT IN ZICHT…

Op vrijdag 24 december vieren we kerstfeest met de kleuters in de klas.
U verneemt later hierover meer info.

VRIJDAG 24 DECEMBER HALVE DAG SCHOOL

Op vrijdag 24 december is er school tot 11u30. Er is opvang voorzien tot 14u00, enkel voor
wie niet anders kan.
Indien uw kind die dag langer blijft dan 11u45, vragen we om op voorhand in te schrijven.
Hiervoor ontvangt u later een mail met een inschrijvingslink.
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WIJNVERKOOP

Houdt u ook van een goed glas wijn bij een heerlijk (feest)maal?
Met de feestdagen voor de deur hopen wij u plezier te doen met
een lekkere Italiaanse rode of witte kwaliteitswijn. Deze actie wordt
mogelijk gemaakt dankzij Dhr Van Vlem, gewezen ouder van onze
kleuterschool.
Deze week ontvangt u een bestelbon. De opbrengst gaat integraal
naar ons GR.A.S.-project. Alvast dank voor uw milde steun.

WELKOM JUF LETICIA

Van harte welkom aan juf Leticia, nieuwe kinderbegeleider (middagtoezicht en naschoolse
opvang) en onderhoudsmedewerker. We kijken uit naar een fijne samenwerking!
Mogen we u vragen om op maandag de klasjuf of juf Muriël op de hoogte te brengen
indien uw kleuter op woensdagnamiddag naar de opvang in de Groenstraat gaat?
Gelieve rekening te houden met de verstrengde coronamaatregelen, de kleuters
spelen binnen in hun eigen klasgroep.

Vriendelijke groeten,

Directie, leerkrachten en medewerkers
Kleuterschool Edugo Lourdes-Meerhout
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