Oudercontact op DINSDAG 25 juni vanaf 16.00 tot 18.00
Beste iedereen,
Traditiegetrouw nodigen we jullie uit op het oudercontact eind juni. Alle leerkrachten, therapeuten , het
CLB en de directie zullen u graag informeren over de evoluties van uw kind.
De ouders kunnen enkele leerkrachten en therapeuten samen en/of alleen te spreken. (zie keuze
hieronder) Hiervoor voorzien we 15 minuutjes per kind.
Mogen wij u vragen om de strook onderaan deze brief in te vullen en zo spoedig mogelijk terug te
bezorgen aan de school ? Wij doen ons best om uw afspraak zo dicht mogelijk bij het door u
aangevraagde uur te zetten.
Indien u niet aanwezig kunt zijn op dit oudercontact, dan krijgt uw zoon of dochter een evaluatie van het
schooljaar mee naar huis.
Wij kijken er naar uit u te ontmoeten !
Met vriendelijke groet,
Het schoolteam
Let wel : Er is opvang voorzien voor de externen tot 16.30. Indien de ouders niet aanwezig zijn om 16.30
dan gaat het kind met de bus mee.

Inschrijvingsstrook van …………………………………………………………………………(naam leerling)
(kruis aan wat past)
0 Wij komen naar het oudercontact om ……………..u.
0 Ons kind gaat met ons mee naar huis.(enkel voor lln van dagopvang en externen)
0 Ons kind gaat met de bus mee zoals elke dinsdag. (enkel voor lln van dagopvang en externen)
0 Wij komen niet naar het oudercontact, ons kind komt zoals elke dinsdag naar huis of blijft in de
leefgroep.
Indien u de leerkracht/therapeut wenst te spreken, dan kunt u dit hieronder aankruisen :
0 Kleuters : juf Pascale en juf Elien
0 klas A : juf Isabelle
0 klas B : juf Ann P
0 Klas C : juf Sofie en juf Elien
0 Klas D : juf Katherine, juf Mieke, juf Natasja
0 Klas F : juf Karoline
0 Logo : Juf Gudrun /Juf Ine / juf Charline
0 Kiné : Juf Ann L / Juf Karin
0 ergotherapeut : Juf Veerle

vzw V.B.O. Rozengaard
Albert I – laan 54
8670 Oostduinkerke

Tel: 058/53.20.83
Fax: 058/53.20.84

0 leerkracht LO : juf Lindsey
0 orthopedagoge : Juf Celine
0 CLB : John Capon

e-mail: directie@strandloper.be
www.strandloper.be

