Sint-Michiels, 26-02-2019
BETREFT : oudercontactavond voor L4A
Beste ouders,
Met genoegen laten wij je hierbij weten dat wij een oudercontactavond houden op dinsdag 2 april 2019, tussen 15.00
u. en 20.00 u. Dit contact gaat door in klas van jouw kind.
Je kan dan het gedrag en de leervorderingen van jouw kind bespreken met de klasleerkracht.
Soms zeggen cijfers onvoldoende en is er een woordje uitleg nodig. Enkele kinderen hebben extra hulp of een stimulans
nodig. Omdat wij vooral de ouders van die kinderen willen bereiken, duidt de klasleerkracht hieronder aan of hij/zij een
gesprek al of niet nodig acht. Vanzelfsprekend is deze aanduiding niet bindend. Als je een gesprek nodig acht, ben
je uiteraard van harte welkom.
Volgens de klasleerkracht is een gesprek
a. zeer zinvol
b. niet echt nodig
Om lange wachttijden te vermijden, vragen wij jou de onderstaande strook in te vullen en met jouw kind mee te geven.
De klastitularis laat je dan weten wanneer je precies wordt verwacht.
Mogen wij iedereen verzoeken het gesprek met de leerkracht zakelijk te houden en het gesprek niet te laten uitlopen,
zodat wie na jou komt niet nodeloos lang hoeft te wachten.
Wij danken je alvast voor jouw bereidwillige medewerking.
Er is gratis opvang (geen studie!) op school (grote speelplaats) tot 17.15 u. Alle kinderen die dan nog aanwezig
zijn, moeten mee naar Kakelbont. Kakelbont blijft open tot 19.00 u.
Met vriendelijke groeten en oprechte hoogachting,
Michel Goeman, directeur
Els Michiels, klasleerkracht
en het zorgteam
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STROOK VOOR DE OUDERS
De vader/moeder/ouders van ........................................................
a. zal/zullen niet aanwezig zijn op de contactavond (2 april 2019).
b. wil/willen bij voorkeur een gesprek tussen : (plaats één X)
15.00 u. en 15.30 u.

15.30 u. en 16.00 u.

17.15 u. en 18.00 u.
18.30 u. en 19.00 u.
19.30 u. en 20.00 u.

18.00 u. en 18.30 u.
19.00 u. en 19.30 u.

c. kan/kunnen eventueel ook komen tussen : (plaats XX)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STROOK
VOOR DE KLASTITULARIS
Beste ouders,
Je wordt om ……………………………………………… verwacht op het oudercontact van 2 april 2019 (in de klas van jouw kind).
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