Sint-Michiels, 08-06-2018
Beste ouders,
Betreft: oudercontact voor K1C
Op dinsdag 19 juni 2018 organiseren wij een contactavond voor de ouders van onze kleuters. Tijdens dit
contactmoment willen wij u informeren over het welbevinden, het gedrag en de vorderingen van uw kind en
hierover met u overleggen. De avond begint om 15.00 u. en eindigt rond 19.45 u. Het contactmoment gaat
door in de klas van uw kind.
Mogen wij iedereen verzoeken het gesprek met de leidster zakelijk te houden en het gesprek niet nodeloos te
laten uitlopen, zodat wie na u komt niet lang hoeft te wachten. Wij danken u alvast van harte voor uw
bereidwillige medewerking.
Om 16.20 u. vertrekken alle aanwezige kleuters naar de buitenschoolse opvang. IBO Kakelbont blijft open tot
19.00 u. Tijdens het oudercontact is er geen opvang op school.
Tijdens het oudercontact worden alle gevonden voorwerpen in de zaal tentoongesteld. Ook op woensdag 27
juni, donderdag 28 juni, vrijdag 29 juni, maandag 2 juli en dinsdag 3 juli kunnen de gevonden zaken
afgehaald worden. Wat overblijft, wordt op woensdag 4 juli geschonken aan een goed doel.
Met vriendelijke groeten,
Michel Goeman, directeur
en alle leerkrachten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------STROOK VOOR DE OUDERS
De vader/moeder/ouders van ...............................
a. zal/zullen niet aanwezig zijn op de contactavond in de eigen klas (di. 19 juni).
b. wil/willen op di. 19 juni bij voorkeur een gesprek tussen : (plaats één X)
15.00 u. en 15.45 u.
15.45 u. en 16.15 u.
16.15 u. en 16.45 u.
16.45 u. en 17.15 u.
17.15 u. en 17.45 u.
17.45 u. en 18.15 u.
18.15 u. en 18.45 u.
18.45 u. en 19.15 u.
19.15 u. en 19.45 u.
c. kan/kunnen eventueel ook komen tussen : (plaats XX)
d. wenst/wensen op di. 19 juni een gesprek met de zorgjuf: JA / NEEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------STROOK VOOR DE KLEUTERLEIDSTER
Beste ouders,
Op de contactavond (di. 19 juni) wordt u verwacht om ....... u.
Voor een gesprek met de zorgjuf kunt u terecht in de zorgklas.

