9 december 2019

Beste ouder
Betreft: Individueel oudercontact lager

Op donderdag 19 december 2019 bieden wij u de gelegenheid om de leerkracht(-en) van uw kind
individueel te spreken.

Op het individueel oudergesprek, dat een tiental minuten duurt, wordt het kerstrapport besproken.
Daarnaast komen de werkhouding, het gedrag en het sociaal functioneren van uw kind uitgebreid aan
bod.

Om dit contact vlot te laten verlopen dient u op onderstaande strook aan te duiden welk tijdstip
tussen 16.00 uur en 20.00 uur voor u het best past. Gelieve dit strookje tegen ten laatste
donderdag 12 december 2019 terug mee te geven naar school a.u.b.
De klastitularis zal u nadien, via de agenda, het uur waarop u verwacht wordt meedelen.
Op donderdag 19 december 2019 zorgt het oudercomité na schooltijd voor een gezellige kerstsfeer op
de kleuterspeelplaats. U kunt er tegen een democratisch prijsje samen met uw kind (-eren) iets drinken
en de lekkerste wafels van Vlaanderen eten.
PRAKTISCH: Als u naar het oudercontact gaat, vragen we om uw kind eerst naar de opvang te brengen. Na het
oudercontact kunt u uw kind terug ophalen in de opvang om dan samen te genieten van de gezellige kerstsfeer. Om
de oudercontacten rustig te laten verlopen en om veiligheidsredenen vragen we met aandrang om kinderen die
avond niet alleen door de schoolgebouwen te laten lopen. Kinderen die toch zonder begeleiding rond lopen in de
school, worden naar de opvang gestuurd. Alvast bedankt voor uw medewerking! ☺

We kijken alvast uit naar uw komst!

Met vriendelijke groeten
de leerkrachten
mevrouw Lindsey, directeur
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ANTWOORDSTROOKJE OUDERCONTACT DONDERDAG 19 DECEMBER 2019
Gelieve onderstaande gegevens in te vullen.
Graag het ingevulde strookje terug meegeven naar school tegen donderdag 12 december 2019.
Alvast bedankt!

De ouder(s) van ………………………………………………………………………… uit klas ………………

O wil(len) op donderdag 19 december 2019 graag ontvangen worden in de klas.
O kan/kunnen helaas onmogelijk op het oudercontact aanwezig zijn. Kunnen zich wel vrijmaken
voor een gesprek met de leerkracht op …………………………………. .

Gelieve hieronder het uur van uw voorkeur aan te stippen. Meerdere perioden aanduiden is ook mogelijk!
O tussen 16.00 uur en 17.00 uur
O tussen 17.00 uur en 18.00 uur
O tussen 18.00 uur en 19.00 uur
O tussen 19.00 uur en 20.00 uur

Onze andere kinderen in de lagere school:
•

Naam: …………………………………………………………………

klas: ……………

•

Naam: …………………………………………………………………

klas: ……………

•

Naam: …………………………………………………………………

klas: ……………

Handtekening:

Datum:

………………………………………………………..

…………………………………………
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