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Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels 

 

 

Betreft:  Oudercontact kleuter 

 

 

 

Na ongeveer vier maanden kleuteractiviteiten in de kleuterklassen bieden wij u de gelegenheid om samen 

met de kleuterjuf een gesprek over de vorderingen van uw kind te hebben. 

 

Deze contactavonden gaan door op dinsdag 17 december 2019 en donderdag 19 december 2019. 

 

Om alles vlot te laten verlopen, vragen wij het formulier op de ommezijde in te vullen en aan de 

klasleerkracht te bezorgen. Wij proberen rekening te houden met het door u aangekruiste tijdstip. 

Onderstaand strookje wordt door de school ingevuld.  

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

het gesprek vlot te laten verlopen. 

 

Met vriendelijke groet. 

Directeur en kleuterjuffen. 

 

 

Dit wordt door de school ingevuld: 

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

 

U wordt verwacht om ……………… uur bij de klasleerkracht. 

 

 

Handtekening leerkracht:  

 

 

 

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

 

 kan/kunnen niet aanwezig zijn. 

  

 zal/zullen op de contactavond aanwezig zijn. 

  

 

 

 

Aan de ouder(s) van onze kleuters 

http://secretariaat@sbsstmichielsbe
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 Bij voorkeur heb ik/hebben wij een gesprek omstreeks : 

 

 Di 17/12/19  Di 17/12/19  Do 19/12/19  Do 19/12/19 

 16.00-16.30  18.00-18.30  16.00-16.30  18.00-18.30 

 16.30-17.00  18.30-19.00  16.30-17.00  18.30-19.00 

 17.00-17.30  19.00-19.30  17.00-17.30  19.00-19.30 

 17.30-18.00  19.30-20.00  17.30-18.00  19.30-20.00 

 

U mag gerust meerdere voor u mogelijke afspraakmomenten aankruisen.                                                           

 

Daarnaast is het mogelijk dat u ook een ander lid van het schoolteam wenst te spreken. Kruis die 

persoon of personen hieronder aan. De school zal u contacteren om samen een afspraakmoment te 

vinden. Gelieve een contactnummer in te vullen.                                      

 

  &    ………………  / ………………………………………………………… 

 

  de directeur, mevr. Stephanie Meire 

   

  de zorgleerkracht, mevr. Indra Maeseele 

   

  de turnleerkracht mevr. Eva Hinderyckx/dhr. Wanne Coël 

 

 

Handtekening ouders:  

 

 

 

 


