
 

Brugge, 2 december 2019 

Betreft : oudercontact 

Beste ouder(s), 

Het eerste trimester is bijna voorbij. Daarom nodigen wij jullie uit op het oudercontact dat doorgaat op                 
dinsdag 17 december. 

Om alles vlot te laten verlopen, werken wij op afspraak. Op die manier kunnen we de wachttijden beperken.                  
Wil je binnen het afsprakenrooster zoveel mogelijk gepaste momenten aanduiden? 
De klasleerkracht zal dan het juiste uur meedelen via het strookje. 
Er wordt rekening gehouden met de afspraken van broers en zussen. 

Tevens willen we jullie voor of na het gesprek van harte uitnodigen in blok B. Daar zorgen wij samen met het                     
oudercomité voor een gezellige kerstsfeer zodat jullie nog rustig wat kunnen napraten. In blok B zal ook een                  
‘Dylan-stand’ staan waar je eventueel een inkomkaart of steunkaart kunt kopen. 

Wij kijken alvast uit naar je komst. 
Hartelijk dank om zoveel mogelijk passende tijdstippen aan te duiden. 

Met vriendelijke groet, 
de directie en de leerkrachten 

 

OUDERCONTACT DINSDAG 17 DECEMBER 2019 - GARENMARKT 

Wij, ouders van ______________________________________________________________ komen graag op 
de volgende tijdstippen langs voor een gesprek :  
 

Tijdstip : Ik wil ook een gesprek met : 

❏ van 16 tot 17u ❏ de zorgleerkracht (juf Laurence - juf Majlen - meester Tom) 

❏ van 17 tot 18u ❏ de zorgcoördinator (juf Ann - juf Hanne - juf Tine) 

❏ van 18 tot 19u ❏ de turnleerkracht (juf An - juf Joke) 

❏ van 19 tot 20u ❏ de leerkracht van de kangoeroeklas (juf Ann - meester Tom) 

❏ op een ander moment ❏ de directeur 

graag rekening houden met broer(s) of zus(sen) uit kleuter 1A / 1-2B / 2-3A  
(omkring waar nodig)                                                             lager 1A B / 2A B / 3A B / 4A B C / 5A B C / 6A B C

 
(in te vullen door de klastitularis) 

De ouders van _______________________________________________________ worden om _____________ 
verwacht op het oudercontact van dinsdag 17 december. 

 
 

Karel de Goede VZW  


