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Antwerpen, 16 oktober 2018
Beste ouders,
We hebben er nu al bijna 2 maanden samen op zitten. Tijd om even stil te staan bij de ontwikkeling van elk
kind. Hoe is de start van het schooljaar verlopen? Wat loopt er vlot? Waar loopt je kind tegen aan? Zit het
goed in zijn vel? Is het betrokken bezig? Hoe zijn de schoolresultaten? …
Op maandag 5 november krijgen de kinderen van de lagere school het eerste rapport mee. In het rapport
staat al heel wat te lezen. In de kleuterschool is er vanuit de klaswerking ook heel wat te vertellen.
Om dit alles samen verder te bespreken, geven we je de kans om naar het individueel oudercontact van je
kind te komen. Het gaat door op donderdag 8 november (niet voor L3 - L4), op dinsdag 13 november
en op donderdag 15 november (alleen voor L3-L4) telkens van 15.45 tot 20 uur. We doen dit voor de
kleuter- en de lagere school samen.
Om alles vlot te laten verlopen, willen we je vragen om het onderstaande strookje PER KIND in te vullen en
het ons donderdag weer te bezorgen. Zo kunnen wij een planning opmaken, die rekening houdt met broers
en zusjes in andere klassen. We laten je het juiste uur van afspraak per kind snel weten. We willen er goed
werk van maken om voor jullie een haalbare planning uit te werken. Daar kruipt wel wat overleg in. Gelieve
deze brief tijdig aan ons te bezorgen, ten laatste donderdag 18 oktober!!!
Je kunt ook een afspraak maken met Jokke (bewegingsopvoeding) of Ilse (zorgcoördinator). Als je dat
wenst, kruis dat dan onderaan aan.
Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam

De ouders van ……………………….….………. van klas …….. wensen een gesprek
op

donderdag 8 november

dinsdag 13 november

(niet voor L3-L4)

donderdag 15 november
(enkel L3-L4)

tussen
O 15.45 uur en 18 uur

O 15.45 uur en 18 uur

O 15.45 uur en 18 uur

O 18 uur en 20 uur

O 18 uur en 20 uur

O 18 uur en 20 uur

o

ik wens een afspraak met Jokke

o

ik wens een afspraak met Ilse

Gelieve alle momenten aan te duiden waarop je kan! Dus: zoveel mogelijk keuzes, dat vergemakkelijkt het
puzzelwerk…

