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Genk, 7 september 2012 

 

Beste ouders, 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar nodigen we u graag uit in de klas van jullie kind. De 

juf of meester zal er een korte toelichting geven over het leven in de klas. Ook worden de 

activiteiten die dit schooljaar plaatsvinden besproken. Wellicht krijg je ook enkele tips 

mee hoe je je kind het best kan begeleiden in het nieuwe leerjaar. Er worden alvast enkele 

(nieuwe) afspraken gemaakt en de nieuwigheden op school worden voorgesteld.  

 

We stellen jullie aanwezigheid erg op prijs. Voor elk leerjaar is er een ander infomoment, 

zodat ouders met meerdere kinderen op school de gelegenheid krijgen om - wanneer men 

dit wenst - naar elke klas te gaan.   

We kiezen dit jaar voor twee tijdstippen: om 19u00 en om 20u00.  

Dus vergis je niet van uur! 

We heten jullie alvast hartelijk welkom! 

 

De directeur en het leerkrachtenteam. 

 
Maandag 17 september  om 19u00:  juf Elly, juf Sandra en meester Kris. 

Maandag 17 september  om 20u00:  juf Nora, juf Viviane, juf Gita, juf Ilse en juf Annemie. 

 

Dinsdag 18 september om 19u00: 6A en 6B 

Dinsdag 18 september  om 20u00: 3A en 3B 

 

Woensdag 19 september om 20u00:  5A en 5B 

 

Dinsdag 25 september om 19u00: 2A, 2B en 2C 

Dinsdag 25 september  om 20u00: 4A en 4B 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dhr/Mvr: ______________________________________________ 

Ouder van : ______________________ uit klas ________________ 

Zal aanwezig zijn op de oudercontactavond bij juf Elly (PA) / juf Sandra (PB)/ 

meester Kris (PC) (omcirkel!)  op maandag 17 september om 19 u 00. 

 

 

Handtekening: ________________ 
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