Beste ouders,

Moorsele, 11 september 2019

Hopelijk is de kennismaking met de nieuwe klas voor jouw kind zonder al te
grote problemen verlopen. Het zal je vast en zeker ook interesseren hoe de
school en de juf tegen het nieuwe schooljaar aankijken.
Daarom vinden wij het nuttig je informatie te verstrekken over de aanpak,
de klaswerking, het lesgeven, de zorgwerking, ...., over alles waarmee
jouw kind dagelijks te maken heeft.
Je wordt daarom vriendelijk uitgenodigd op onze info-ouder-avond
Voor wie

Voor alle ouders met kinderen uit de peuterklas en
het 1ste t.e.m. het 3de kleuter.

Wanneer

Dinsdag 17 september 2019
om 18 uur:
voor ouders van een kleuter in de 1ste kleuterklas
en een peuter in de peuterklas
om 19 uur:
voor ouders van een kleuter in de 2de kleuterklas
om 20 uur:
voor ouders van een kleuter in de 3de kleuterklas

Waar

In de klas van jouw kind in de Rozenstraat

Duur

Maximum 45 minuten.
Je hebt dus nog tijd om met de leerkracht, indien nodig,
persoonlijk te spreken.

Voor de ouders met een kleuter in de 3de kleuterklas
Van 19 uur tot 19.45 uur:
uitleg i.v.m. de overgang van derde kleuter
naar eerste leerjaar in de refter
Na de uitleg van de juf kan je nog genieten van een drankje in de overdekte
speelplaats in de Rozenstraat.
Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor de ouders.
De kinderen kunnen dus rustig thuis blijven.
Mogen wij je vragen onderstaand strookje terug te bezorgen aan de leerkracht
tegen maandag 16 september aanstaande.
Indien je nog vragen hebt, kan je steeds terecht bij de leerkracht of
bij de directie.
Vriendelijke groeten.
Connie Claerhout
Pedagogisch directeur

Paul Vermeersch
Administratief en financieel directeur

---------------------------------------------------------------------------------------De ouders van …………………..………………………………………….………
Klas: ………….

komen naar de info-ouder-avond en zullen aanwezig zijn met
……... personen.

komen naar de uitleg i.v.m. overgang derde kleuter naar eerste leerjaar.

komen niet naar de info-ouder-avond.
Handtekening van de ouders.

