INFOAVOND
Beste ouders,
We hopen dat jullie kind zich snel thuis voelt bij de nieuwe juf of meester.
Bijzonder hoe bijna alle kinderen mondmaskers bij de collega’s bijna heel normaal vinden. En
handen wassen, da’s al helemaal een gewoonte geworden …
Corona of niet: 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 de typische aanpak of leerstof voor dit jaar
-over de afspraken die gemaakt worden zodat de klas, school een goede en aangename
leefgemeenschap is
Maaaaaaaar … we moeten (en willen) dit coronaproof organiseren.
Daarom

Je moet vooraf inschrijven

Slechts 1 ouder per kind mag komen (Johan Cruijff zou zeggen: “Elk nadeel eb z’n
voordeel’. Je moet die avond niet voor een kinderoppas zorgen)

Je komt de school binnen met je mondmasker aan. Als je zit, kun je je mondmasker
afdoen.

Aan de ingang ontsmet je je handen

Voor elke klas gaat de infosessie twee keer per avond door. Er worden max. 10 ouders per
keer toegelaten. Is een bepaald tijdstip volzet, dan kun je hiervoor niet meer intekenen.

Kinderen komen die avond niet mee!
Dinsdag 15 sept.

Dinsdag 15 sept.
Donderdag 17 sept.
Dinsdag 22 sept.
Maandag 28 sept.

18.30 u.
19.45 u.
Enkel voor L3: Indien teveel
interesse zal ook om 17.30 u. een
sessie gepland worden. Stuur
daarvoor een mailtje naar de juf.
19 u.
20 u.
19 u.
20 u.
19 u.
20 u.
18.30 u.
19.45 u.

L3A en L3B
L4

L2
K2A en K2B
K3A en K3B
L5 en L6

P/K1 en L1 konden in aug. al even kennismaken met de juf.
De avond vinden we belangrijk opdat je de leerkracht van je kind en de klaswerking zou leren
kennen. Dit is echter geen oudercontact over de ontwikkelingen van je kind.
Je kan inschrijven door te klikken op de onderstaande weblink. Graag tegen zaterdagmiddag 11
sept. invullen.
https://forms.gle/e8B19TS8VvEf6p1H9
Van harte welkom!
Alle leerkrachten
Anne D.

