
Beste ouder(s),

1. Op 27 juni, de allerlaatste schooldag van dit schooljaar, organiseren wij onze slotviering die 
om 11uur op onze speelplaats lagere school zal doorgaan. Aan deze viering zullen zowel de kleuter- als 
de lagere school deelnemen. Net zoals voorgaande jaren, hopen wij u te mogen verwelkomen opdat we 
van elkaar en van het schooljaar 2013-2014 op een mooie manier afscheid kunnen nemen.

2. Langs deze weg deel ik u ook mee dat de school op deze laatste schooldag om 11.45uur zal 
sluiten en er dus GEEN verdere lessen, middagmalen en opvang worden georganiseerd! U kan uw 
kind(eren) wel inschrijven voor de namiddagopvang in de Pagadder. Deze kinderen worden dan met de 
bus aan de schoolpoort opgehaald. U dient zelf de Pagadder te verwittigen op het nummer 
053/85.86.57. Opgelet, plaatsen zijn beperkt!

3. Op dinsdag 24 juni nodigen wij u graag uit voor een gesprek i.v.m. de ontwikkeling/ resultaten  
van uw kind.
Er is gelegenheid tot een individueel gesprek met de klasleerkracht  van ……… tot.20 uur. 
Dit individueel oudercontact zal doorgaan:
-in de turnzaal van de school -->lagere school
-in de kleuterklassen -->kleuterschool.
Na het verwerken van de invulstrookjes zal elke leerkracht u ten laatste vrijdag 20 juni op de hoogte  
brengen van het tijdstip waarop hij/zij u kan ontvangen.
Indien u juf Hilde, onze zorgjuf, wenst te spreken, kan u steeds een mailtje sturen naar 
zorgleerkracht@debloesem.net. Daarna kan er een afspraak worden gemaakt.

Dit  schooljaar  zal  onze  ouderraad  opnieuw  een  ouderterras voor  de  kleuter-  en  lagere  school 
organiseren waardoor  we het  schooljaar  op een gezellige manier  kunnen afsluiten.  Ook deze keer 
vragen wij u vriendelijk de spelende kinderen thuis te laten daar de gesprekken in alle rust kunnen  
doorgaan. Wij danken u alvast voor uw begrip!
Gelieve onderstaande strook ingevuld ten laatste woensdag 18 juni met uw kind mee te 
geven! Latere aanvragen zullen automatisch op de vrije momenten worden aangevuld!

Met vriendelijke groeten

Schoolteam
Directie

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende,………………………………….………………………………………………mama/papa 
van ……………………………………………. , leerling uit klas ……
zal AANWEZIG / NIET AANWEZIG zijn op dit oudercontact. Bij voorkeur rond ……………….uur.
Handtekening


