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Betreft:  oudercontact lager 

 

 

Het eerste trimester loopt op zijn einde. In elke klas is men druk bezig om de kinderen te evalueren. De 

resultaten van deze evaluaties worden u meegedeeld in de vorm van een rapport. Een babbel over de 

schoolse resultaten en hoe uw dochter/zoon zich voelt in de groep kan zeer verhelderend zijn! 

Er wordt u dan ook de mogelijkheid geboden om hierover eens met de klastitularis van gedachten te 

wisselen. 

Deze contactdagen gaan door op dinsdag 19 december en donderdag 21 december 2017 

Om alles vlot te laten verlopen, vragen wij onderstaand strookje in te vullen en aan de klasleerkracht te 

bezorgen. 

 

                                                                         Vriendelijke groeten, 

                                                                         Directie en leerkrachten. 

 

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

 

 

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 :                              O 16u00 – 16u30               O 18u00 – 18u30 

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

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

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

 

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

tussen :                             O 16u00 – 16u30                O 18u00 – 18u30 

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

                                                    O 17u00 - 17u30                 O 19u00 – 19u30 

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

 

• kan/kunnen niet aanwezig zijn 

 

 

Aan de ouder(s) van onze leerlingen 

http://secretariaat@sbsstmichielsbe
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U wenst u de zorgcoördinator, Mevr. Birgit Maes te spreken op afspraak : 

    O    neen 

    O    ja, ik neem zelf contact op met de zorgcoördinator  (0477/52 87 49) 

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

 

 

U wenst de directie te spreken op afspraak : 

    O    neen 

• 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 leerkracht. 

 

   U wordt verwacht om …………….   

 

                                                                         Handtekening leerkracht 

 

                                                       

 

 

Marc Arschoot | Kathleen Roose 

Directeur, 

 

  

 


