1 juli 2019

Beste ouder
Lieve kleuter
Beste leerling
Betreft: Enkele belangrijke data op een rijtje

Woensdag, 28 augustus om 19.30 uur

Klassikaal oudercontact 1ste leerjaar

We nodigen alle ouders van het eerste leerjaar uit op deze infoavond. De leerkrachten
leggen uit wat uw kind zal leren, hoe de leerstof aangebracht wordt, hoe een dag in de
klas verloopt, zet enkele belangrijke data op een rijtje en geeft aan hoe u thuis uw kind kunt
helpen. We hopen u talrijk te mogen ontvangen.
Donderdag, 29 augustus van 17.00 tot 19.00 uur

WELKOMDAG

Voor het eerst of … terug naar school?
De leerkrachten ontvangen jullie in de nieuwe klas, je ziet jouw klasgenoten.
Daarna geniet je op de grote speelplaats van een ijsje of een drankje.
Nieuwe gymkledij nodig? In de gymzaal word je hierbij geholpen door juf Hilde.
De klaslijsten voor het nieuwe schooljaar worden op maandag 26 augustus omstreeks
17.00 uur op onze vernieuwde website gepubliceerd.
Maandag, 2 september

EERSTE SCHOOLDAG

Vanaf 8.00 uur staan de leerkrachten klaar om kinderen en ouders te ontvangen.
De peuters en kinderen van de 1ste kleuterklas worden in de nieuwe klas ontvangen door de
juf.
De kinderen van de 2de en 3de kleuterklas heten we welkom op de kleuterspeelplaats.
De kinderen van de lagere school zien we graag terug op de grote speelplaats.
Om 8.25 uur heet de directeur iedereen welkom en gaan de kinderen naar hun
nieuwe klas. Ouders kunnen dan nog even blijven voor een kopje koffie of een
tasje thee.
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Klassikale oudercontacten
De leerkrachten leggen uit wat uw kind zal leren, hoe de leerstof aangebracht wordt,
hoe een dag in de klas verloopt, zet enkele belangrijke data op een rijtje en geeft aan
hoe u thuis uw kind kunt helpen. We hopen u talrijk te mogen ontvangen!
•
•
•

ouders 5de en 6de leerjaar
ouders 2de , 3de en 4de leerjaar
ouders kleuters

maandag, 9 september om 19.30 uur
dinsdag, 10 september om 19.30 uur
donderdag, 12 september om 19.30 uur

Met het volledige team gaan we voor een mooie start van het nieuwe schooljaar voor uw kind.
U kunt zeker op onze inzet, positief engagement en bijzondere aandacht rekenen.

Van harte welkom aan iedereen!
De directeur en de personeelsleden

P.S. Om portkosten te vermijden wordt dit schrijven enkel gericht aan de oudste kinderen van
het gezin. Uiteraard zijn alle broers en/of zussen ook welkom op deze dag! Dank voor uw
begrip.
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