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Inschrijven oudercontact: wo 20/10 en do 21/10 (enkel broers en zussen), vr 22/10 t/m wo 27/10

Na de herfstvakantie maken we 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 dinsdag 9 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, vragen we je om naar het individueel
oudercontact van je kind te komen. Het gaat door op dinsdag 16 november en op
donderdag  18 november 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 tijdens de inschrijvingsperiode van
22 t/m 27 oktober de naam van je kind te noteren bij een gewenst beschikbaar uur.  Heb je
meerdere kinderen op school, dan kan je al inschrijven op wo 20 of do 21 oktober.  Er
zullen lijsten hangen in de inkomhal.

Ook wanneer ouders niet meer samenleven, vragen we beide ouders tegelijk op
oudercontacten om te praten over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.  Zo
zorgen we ervoor dat elke ouder dezelfde informatie krijgt.

● inschrijven oudercontact voor gezinnen met meerdere kinderen op school
vanaf wo 20 oktober

● inschrijven oudercontact voor gezinnen met één kind op school vanaf vr 22
oktober

● lijsten voor inschrijven hangen in de inkomhal

Herinnering KiVa- informatieavond: donderdag 28 oktober om 20u

● inschrijven ten laatste maandag  25 oktober
● via inschrijvingsstrookje uitnodiging of een mailtje naar

sigrid.vandevelde@leefschooldedageraad.be

Vriendelijke groeten,

Sigrid Van de Velde
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