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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 
EDUGO LOURDES 

 
 

Beste ouder, 
 
 
Gele, rode en oranje bladeren op de grond, prachtige 
paddenstoelen, onstuimige dagen, de vogeltrek:  
de herfst is volop aan de gang. 
 
Onze kleuters gingen op ontdekking in het bos, de oudste 
kleuters kwamen van alles te weten over paddenstoelen 
in de Tuin van Kina. Zag u de foto’s op de website? 
 
 
Wist u ook dat er twee eekhoorntjes in onze schooltuin wonen?  
Van de kleuters van juf Mireille en juf Katrien krijgen ze dagelijks een verse portie nootjes  
in een voederkastje speciaal voor eekhoorns. Hoe mooi is dat! 
 

 

SPORTDAG OUDSTE KLEUTERS 
Op maandag 9 oktober organiseerde turnjuf Julie een sportdag 
voor de oudste kleuters. Wat een beleving, samen springen, 
klauteren, lopen, dansen… in een reuzesporthal! 
We waanden ons echte atleten. 

 

 
 
NIEUWE INSTAPPERS 
Op maandag 8 november komen er 8 vriendjes bij in de instapklas. 
WELKOM IEDEREEN! 
Dankzij de helpende handen van de kinderverzorgsters juf Hilde, 
juf Agnes en Els (samenwerking met VZW Mozaïek) krijgen onze 
peutertjes extra aandacht en zorg toegewezen. 
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BRUGWERKING 3de KLEUTERKLAS  
LOURDES & MEERHOUT 
We willen onze kleuters kennis laten maken met de 
leeftijdsgenootjes van Edugo Meerhout. Volgend schooljaar zitten 
ze immers samen in de lagere school.  Afgelopen dinsdag maakten 
ze mandala’s met herfstmateriaal in het bos van Slotendries. 
Een geslaagde activiteit, we kijken uit naar de volgende! 
 
 
                
                    
PARKEERGELEGENHEID 
We merken dat heel wat ouders gebruik maken van de parking van Hotel De Lourdes. 
Bij deze doen we een oproep om een vrijwillige bijdrage te betalen van €10 indien u hiervan 
gebruik maakt. Indien u hiermee akkoord gaat vragen we een mailtje te sturen naar 
info.lourdesmeerhout@edugo.be.    
Het bedrag zal worden aangerekend via de rekening van de maand november.  
Alvast hartelijk dank. 
                                                                       
              
VOORUITBLIK ACTIVITEITEN NOVEMBER 

 Bezoek aan zeilschip Mercator te Oostende: 
Op dinsdag 9 november voor de oudste kleuters (2de en 3de kleuterklas). 
Meer over deze uitstap vindt u in de infobrief die u ontvangt per mail. 

 Oudercontacten:  
In de week van 15 november kunt u de juf van uw kleuter ontmoeten in de klas van 
uw zoon/dochter. U ontvangt hiervan nog een mail om in te schrijven. 

 Kriebelteam: 
Op woensdag 10 november is er luizencontrole. 
 

Ter herinnering: op vrijdag 12 november is er geen school.  
Er wordt opvang voorzien door Muzaïek vzw (locatie = SJC Oude Bareel St-Amandsberg): 
https://muzaiek.be/activiteiten/?type=1398480857  
 
 

 
Nu gaan we er eerst even een weekje 
tussenuit, geniet van de rust en van al het 
moois dat de herfst te bieden heeft. 
 
We zien u graag terug op  
maandag 8 november. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Directie, leerkrachten en medewerkers 
Kleuterschool Edugo Lourdes-Meerhout 


