29 mei 2019
oudercontacten in de klas

Betreft: oudercontacten
woensdag 26 juni 2019
Geachte ouders,
Het einde van het schooljaar is in zicht. Een goed moment om samen met de leerkracht de evolutie
van uw kind te bespreken. Even luisteren hoe uw peuter/kleuter het stelt in de klas of vertellen
wat je thuis opmerkt. Gezien het om een “oudercontact” gaat, vragen we om dit ZONDER kleuters
te doen.
Deze babbel grijpt plaats op dinsdag 25 of woensdag 26 juni. De juf maakt een uurregeling op.
Wij proberen uw keuze te behouden.
Begin volgende week ontvangt u een strookje met het precieze uur.
De ouderraad zorgt op woensdag voor een gezellige zomerbar.
Let wel: De school is enkel toegankelijk via de Hoogstraat.
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u en uw gezin nu reeds een
prettige vakantie toe te wensen.
Met de beste groeten,
Directies en onderwijzend personeel.
De ouders van ....................................................................................................

dinsdag 25 juni

O
O
O

16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

woensdag 26 juni

O
O
O

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

klas .........................

O
O

17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

16.00 – 17.00
(graag meerdere periodes aanduiden)

Graag rekening houden met broer/zus : ………………………………………………………………… (Naam + klas)
Handtekening

 De laatste schooldag eindigt op vrijdag 28 juni om 11u.40. De bus rijdt!
 Voor wie geen opvang heeft, voorzien we tot 17.30u. opvang in de berk.
Graag boterhammen meegeven aub. Wij zorgen voor soep. (€ 1.65)
……………………………………… uit klas ………………… zal gebruik maken van de opvang tot …………………… uur.
 Op zaterdag 31augustus is er open klas. Nu al de datum reserveren!!
o
Voor 1ste en 4de leerjaar: 10 u. STIPT
o
Voor de andere klassen: vrij in en uit tussen 10u. en 12u.
berk
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Groots in groeien!
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