Sint-Michiels, 13-06-2018
BETREFT : oudercontactavond in de lagere school (4de en 5de leerjaar)
Beste ouders,
Met genoegen laten wij u hierbij weten dat wij een oudercontactavond houden op donderdag 28 juni
2018, tussen 15.00 u. en 19.45 u. Dit contact gaat door in de eetzaal en de sportzaal van de school. U
kunt dan het rapport van uw kind afhalen en bespreken met de klastitularis. De zorgleerkracht en de directeur
zijn eveneens aanwezig.
Met dit oudercontact willen wij u informeren over het gedrag en de leervorderingen van uw kind. Wij
verwachten dan ook heel wat geïnteresseerden. Om lange wachttijden te vermijden, vragen wij u de
onderstaande strook in te vullen en met uw kind mee te geven. De klastitularis laat u dan weten wanneer u
precies wordt verwacht.
Mogen wij iedereen verzoeken het gesprek met de leerkracht zakelijk te houden en het ‘tien-minutengesprek’
niet te laten uitlopen, zodat wie na u komt niet nodeloos lang hoeft te wachten.
Wij danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking.
Er is gratis opvang (geen studie!) op school (binnenspeelplaats) tot 17.15 u. Om 17.15 u. worden alle
aanwezige
kinderen
begeleid
naar
Kakelbont!
Kakelbont
blijft
open
tot
19.00
u.
Tijdens het oudercontact worden alle gevonden voorwerpen onder het afdak tentoongesteld. Ook op 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
alle leraren en het zorgteam.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STROOK VOOR DE OUDERS
De vader/moeder/ouders van ...............................
a. kan/kunnen niet aanwezig zijn op de contactavond (28/06/2018).
b. wil/willen 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 een gesprek met de zorgleerkracht(en): JA / NEE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STROOK VOOR DE KLASTITULARIS
Beste ouders,
Op de contactavond (28/06/2018) wordt u verwacht om ……… uur.

