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Betreft:  oudercontact kleuter 

 

 

Na ongeveer 4 maanden kleuteractiviteit in de kleuterklassen, bieden wij u de gelegenheid om samen 

met de kleuterjuf een evaluatie te maken over uw kind. De contactdagen zijn voorzien op dinsdag 19 

december en donderdag  21 december 2017. 

 

Om het spreekuur vlot te laten verlopen, vragen wij u onderstaand strookje in te vullen. De kleuterjuf 

noteert dan het meest passend  tijdstip. 

Mogen wij u ook vriendelijk vragen om de kleuters niet mee te brengen naar het oudercontact, dit om 

het gesprek  vlot te laten verlopen. 

Door de ouderraad wordt tevens op donderdag als afsluiter van 2017 een drankje aangeboden. 

 

                                                                                 Vriendelijke groeten, 

                                                                                 Directie en kleuterjuffen. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In te vullen door de ouders: 

 

De ouder(s)  van ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• zal/ zullen op de contactavond van dinsdag 19 december aanwezig zijn en dit bij voorkeur 

tussen : 

 

Ο 16u00 – 16u30                            O  18u00 – 18u30 

Ο 16u30 – 17u00                            O  18u30 -  19u00 

Ο 17u00 – 17u30                            O  19u00 – 19u30    

Ο 17u30 – 18u00                            O  19u30 – 20u00  

 

• zal/zullen op de contactavond van donderdag 21 december aanwezig zijn en dit bij voorkeur 

tussen : 

 

Ο 16u00 – 16u30                            O  18u00 – 18u30 

Ο 16u30 – 17u00                            O  18u30 – 19u00  

Ο 17u00 – 17u30                            O  19u00 – 19u30 

Ο 17u30 – 18u00                            O  19u30 – 20u00 

 

• kan/kunnen niet aanwezig zijn 

Aan de ouder(s) van onze leerlingen 
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U wenst de zorgjuf, mevr. Wiete Haest, te spreken.   

 

Ο ja  , ik neem zelf contact op met juf Wiete om een afspraak te regelen 

(0472/95 95 68) 

Ο neen 

 

 U wenst de directie te spreken op afspraak.  

 

                               O   neen 

                               O   ja, ik neem zelf contact op met de school (050/38 44 71) of via mail 

                                    secretariaat@sbsstmichiels.be 

                               O   ja, de school contacteert mij op het nr : ………………………………….. 

  

 

  

*schrappen wat niet past 

 

                                              Handtekening ouders 

 

 

 

 

 

In te vullen door de juf :  

 

U wordt verwacht op ………………..    om …………………..(hou u a.u.b. aan het afgesproken uur) 

 

                                                                                   Handtekening leerkracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Arschoot | Kathleen Roose 

Directeur, 

 

  

 


