INFOAVOND 9,10 of 17 SEPT. 2019
Beste ouders,
We hopen dat jullie kind zich snel thuis voelt bij de nieuwe juf of meester.
Als ouder heb je misschien vragen over de school- of klaswerking. Niet alle kinderen
vertellen evenveel als ze thuiskomen.
Soms wil je zoon- of dochterlief helpen, maar weet je niet goed hoe. Jullie goede
bedoelingen kunnen op misverstanden of irritatie stoten. Misschien zie je niet volledig klaar
in de werkwijze en de afspraken van deze nieuwe klas.
We nodigen alle ouders uit op een infoavond om een en ander te verhelderen.
Je krijgt er informatie
-over afspraken voor de hele school
-over de typische aanpak of leerstof voor dit jaar
-over de afspraken die gemaakt worden zodat de klas, school een goede en aangename
leefgemeenschap is.
De infoavond is doorgaans kort.
Voor het eerste leerjaar en het derde kleuter duurt de infoavond lander dan voor de andere
jaren omdat er voor die twee jaren heel wat specifieke info gegeven wordt.
De infoavond gaat door in de klas van je kind. We starten op verschillende tijdstippen
zodat ouders met verschillende kinderen toch zoveel mogelijk kunnen meepikken.


Maandag 9 sept. ’19

L4 Annelies en Lieselotte
L1 Nele en Axelle
K1A Jorijn/Birthe
K1B Veerle en Margot
L2A Cindy en Axelle
L2B Arne


19.45 u.
20 u.

Dinsdag 10 sept. ‘19

K2A/K1C Anouchka
K2B/K1D Stien en Margot
L3 Maaike en Lieselotte
L5 Katrien en Axelle
L6 Annika en Stijn


19 u.
19.30 u.

19 u.
20 u.

Dinsdag 17 sept. ‘19

K2C Ann
K2D Sabine
K3A Ann
K3B Sabine
+ zoco Ann B. (o.a. info over schoolrijheid)

19 u.
19.30 u.

We hopen jullie deze avond te mogen ontmoeten!
Hartelijke groet
Het team
Anne Dierickx, directeur

------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve dit strookje zo snel mogelijk terug te bezorgen
Ondergetekende _______________________________________________ , ouder van
______________________________________ (naam van uw kind) uit klas _________
O zal aanwezig zijn op de infoavond met _______(aantal volwassenen)
O zal niet aanwezig zijn op de infoavond

Handtekening :

