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Gentbrugge, 22 oktober 2019
Beste ouder(s), begeleider(s),

oudercontact donderdag
14 november

brief terug naar
school :
maandag 4
november

Je kan eten en
drinken

opvang
15.30u–18.30u

Wat?
Wij nodigen jullie uit op het individueel oudercontact.
Dit gaat door op donderdag 14 november van 15u30 tot en met 18u30.
Op het oudercontact bespreken we samen hoe het met je kind gaat.
Hoe?
Je vult het strookje op de achterkant van deze brief in. Op die manier weten wij of je
die dag kan aanwezig zijn.

Er zijn sandwiches en soep

Hulp bij Smartschool

Uit PAS

Je kan op het oudercontact op de speelplaats nog wat eten en wat napraten met
andere leerkrachten en ouders.
Er is een infostand van Smartschool die hulp kan bieden.
We geven ook uitleg bij de Uit PAS.

Vragen? Juf Sandra 09/210 01 60

met vriendelijke groeten
Schoolteam
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Naam leerling: ……………………………………………………………… Groep: …………

Dit blad ingevuld afgeven tegen maandag 4 november 2019

O zal niet aanwezig zijn op donderdag 14 november 2019
O zal wel aanwezig zijn op donderdag 14 november 2019
vanaf (omcirkelen a.u.b.):
15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

Daarnaast kan u ook andere mensen spreken: ambulante leerkrachten,
beleidsmedewerkers, therapeuten van de school, directie, ... .

Logo:

Ergo:

O

O
Juf ……………………

Juf …………………

Kine:

Psycho:

O

O
Juf …………………..

Juf ……………………

O ……………………………………………… O ……………………………………………

O … zal in de opvang blijven en gaat mee na het oudercontact
O … zal meerijden met de bus of zelfstandig naar huis zoals gewoonlijk
Handtekening(en)
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