Aan de ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar van de eerste graad

Ter informatie:
Aan alle leden van het onderwijzend personeel
Aan alle leden van het ondersteunend personeel

Uitnodiging kennismakingsavond voor de ouders van het eerste leerjaar op maandag 20-09-2021
Geachte mevrouw
Geachte heer
Graag nodigen wij u uit op een eerste kennismakingsavond met de leerkrachten van uw zoon of dochter.
Hieronder vindt u het programma:
18:00: 1A, 1B/C, 1D, 1E: Ontvangst door de klascoach op de speelplaats. De klas zal worden aangeduid.
18:30 1F, 1G, 1H, 1I: Ontvangst door de klascoach op de speelplaats. De klas zal worden aangeduid.
Na ontvangst nodigt de klascoach u uit in de klas voor een kennismaking en de toelichting van de werking
smartschool en Skore.
Nadien heb je de mogelijkheid tot een vrijblijvend gesprek met de leerlingbegeleiding, opvoedster,
vakleerkrachten en de directie.
Wij zijn blij om u op school te mogen ontvangen, toch moeten we ons nog houden aan een aantal
coronamaatregelen.
1. We wensen het aantal bezoekers op school te beperken tot één of twee ouders per kind, graag zonder
de aanwezigheid van de leerlingen.
2. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht.
3. De ontvangst gebeurt per klas om het aantal personen in één ruimte te beperken.
Om organisatorische redenen verzoeken wij u onderstaande strook correct te willen invullen en ons terug te
bezorgen op donderdag 16-09-2021. De strookjes worden opgehaald het eerste lesuur en terugbezorgd aan
het leerlingensecretariaat.
De ingesproken PowerPoint wordt u nadien bezorgd via Smartschool.
Marie-Paule Haegeman
Directeur

Nancy Renier
Adjunct-directeur

De leerkrachten van het eerste leerjaar van de eerste graad

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inleveren op het leerlingensecretariaat ten laatste 16-09-2021.
Ik die teken
(naam),……………………………………………………………………………………………………………..
ouder/voogd van (leerling) ……………………………………………………………………………
klas: ………….
zal / zal niet (*) aanwezig zijn op de ouderavond van 20-09-2021 met ……. Personen (max 2 personen)
Handtekening:
(*) schrappen wat niet past

