
 
 
 
 
 
 

KENNISMAKINGSDAG 28 augustus 2017 
Op maandag 28 augustus 2017 kan u kennis maken met de school en 

de leerkracht van uw kind voor het schooljaar  

2017-2018. Alle ouders en leerlingen worden hierbij vriendelijk 

uitgenodigd. 
Bij het binnenkomen zal u grote bladen zien hangen aan het raam 

van het hoofdgebouw.  Dit zijn de verschillende klasindelingen.  

In groep zal u worden begeleid naar de klas van uw kind.  De leerlingen 

kunnen meekomen en kort kennismaken met de nieuwe klas en de 

leerkracht. Tijdens de uitleg in de klas kunnen de kinderen naar 

hartelust spelen op de speelplaats. Na twee maanden vakantie is het 

een blij weerzien van de vrienden (vriendinnen)! Er is toezicht 

voorzien.  

wanneer wordt u verwacht? 

1ste leerjaar : U wordt verwacht om 17u. in de klas van uw kind.  

2de leerjaar : U wordt verwacht om 17.30u. in de klas van uw kind. 

3de leerjaar : U wordt verwacht om 18.00u. in de klas van uw kind.  

 

Kinderen die instappen in het 4de
, 5de of 6de leerjaar in 

vestigingsplaats 1 (Schutterijstraat) Ingang via de Bezemstraat  

4de leerjaar : in de klas om 18.30 u.  

5de leerjaar : in de klas om 19.00 u.  

6de leerjaar : in de klas om 19.30 u.  

    De bedoeling van deze formule is : 
- Kennismaking met de leerkracht.  

- Het reilen en zeilen van de klas leren kennen. 

Aan alle ouders: bedankt voor het vertrouwen in de school! 

 We zien uit naar een positieve samenwerking. 

Ik wens u en de kinderen een zonnige en deugddoende vakantie toe ! 
 

De school is telefonisch bereikbaar : 
- van 3 juli t.e.m 7 juli 2017  

- van 25 augustus t.e.m 31 augustus 2017,  

telkens in de voormiddag op het nummer 051/48 71 49.  
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