
 

 
 

        
 
 

         Oudercontact  24 januari 2013 
 
Beste ouder(s ), 
 
Op donderdag 24 januari 2013 nodigen wij jullie graag uit voor een gesprek rond de ontwikkeling, resultaten 
en leer-/leefhouding van jullie kinderen. Er is gelegenheid tot een individueel gesprek met de klastitularis 
van ……… tot  20 uur. 
Voor de kleuter- en lagere school gaan deze gesprekken in de klas van uw kind(eren) door.  
 
Wij vragen u vriendelijk de gespreksduur van ongeveer 10 minuten te respecteren. Hierdoor proberen we de 
wachttijd voor iedereen zo kort mogelijk te houden.   
U kan uw voorkeur op onderstaande strook noteren. In de mate van het mogelijke proberen wij aan uw vraag 
tegemoet te komen. Via de schoolagenda van uw kind zal u dan op de hoogte worden gebracht van het 
definitieve tijdstip waarop u bij de leerkracht wordt verwacht. 
 
Op hetzelfde moment organiseert onze ouderraad in de eetzaal opnieuw een oudercafé. Daar kan u genieten 
van een gezellige sfeer, een lekker drankje of een leuke babbel hebben met andere ouders. 
 
Tevens organiseert onze school een heuse boekenbeurs! Binnen ons jaarthema 'En ze lezen nog lang en 
gelukkig...' willen we immers de leesmotivatie van onze kinderen (en ouders...) vergroten.  
De kinderen zullen doorheen de schooldag de beurs reeds verkennen en zelfs eventueel een verlanglijstje 
kunnen opstellen. Voor of na het oudercontact (vanaf 15.35uur) zal u dan met uw kind(eren) zelf even de 
beurs kunnen verkennen en vrijblijvend boeken kunnen aankopen. De beurs sluit omstreeks 20uur. De school 
ontvangt een deel van de opbrengst en zal dit geld aan jeugdboeken besteden! 
 
Indien u een gesprek wenst met onze zorgcoördinator, juf Hilde, kan u deze wens via mail doorgeven.  
zorgleerkracht@debloesem.net  
 
Gelieve onderstaande strook TEN LAATSTE 18 JANUARI 2013 ingevuld met uw kind mee te geven. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Schoolteam 
Directie 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ondergetekende,………………………………….……………………………………………………vader/moeder 

van …………………………………….. (naam leerling) uit ……………………………………. (klas)  

 zal AANWEZIG / NIET AANWEZIG  zijn op deze avond.  

 Voorkeurstijdstip gesprek …….uur (max. 20uur) 

 
Datum:     Handtekening:    

mailto:zorgleerkracht@debloesem.net

