
       Lede, 17 mei 2019 

 

 

Betreft: wijziging: oudercontacten einde schooljaar 

 

 

Beste ouder 

Via dit schrijven willen wij u melden dat er een wijziging is in de organisatie van het 

oudercontact op het einde van het schooljaar. 

Vanaf dit schooljaar organiseren we geen oudercontact meer op de laatste 

schooldag. Dit oudercontact was in het verleden bedoeld om kennis te maken met 

de leerkracht van het volgende schooljaar. Indien u de leerkracht van het volgende 

schooljaar reeds vóór de start op 1 september wenst te ontmoeten, verwijzen wij u 

graag naar de welkomstdag op woensdag 28 augustus 2019. U kan op die dag 

tussen 13.30 uur en 15.30 uur op school langskomen om kennis te maken met de 

nieuwe juf/meester. 

In de plaats organiseren we een extra, afsluitend oudercontact voor de ouders van  

kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar bij de huidige juf of meester van uw 

kind. Zo krijgen jullie de kans het verloop van dit schooljaar van jullie kind te 

bespreken. Volgende maand krijgt u een brief om u eventueel in te schrijven voor dit 

oudercontact. Dit oudercontact gaat door op maandag 24 juni vanaf 17.00 uur. U 

kan tijdens dit oudercontact uw vragen of bezorgdheden bespreken of eens praten 

over hoe het met uw kind gaat op school. 

De laatste schooldag, vrijdag 28 juni, zullen de lessen stoppen om 12.05 uur. In 

de namiddag is er geen school meer voor de leerlingen en kunnen ze genieten van 

de grote vakantie. 

De leerkrachten zullen gedurende deze namiddag samen zitten om de nodige 

informatie betreffende uw kind door te geven aan de leerkracht van de volgende 

klas. 

Voor de ouders van de leerlingen die volgend schooljaar naar het eerste leerjaar 

komen, en dus nieuw zijn op onze school, wordt er wel nog een oudercontact 

gepland op vrijdag 28 juni vanaf 14.30 uur. De ouders van deze nieuwe leerlingen 

zullen hierover tijdig gecontacteerd worden. 

 

 



Hierbij een kort overzicht van de contactmomenten 

 

Datum activiteit Voor wie? 

 
dinsdag 4 juni 2019 te 
19.30 uur 
 

 
info-avond 

 
ouders van nieuwe 
leerlingen 

 
maandag 24 juni 2019 
vanaf 17.00 uur 
 

 
oudercontact met de 
huidige klastitularis 

 
ouders van 1ste tot en met 
6de leerjaar 

 
woensdag 26 juni 2019 
Van 9.00 uur tot 10.00 uur 

 
doorschuifdag 

 
kleuters 3de kleuterklas – 
leerlingen 1ste tot en met 
5de leerjaar  
(enkel voor leerlingen) 
 

 
vrijdag 28 juni 2019 vanaf 
14.30 uur 
 

 
oudercontact 

 
ouders van leerlingen die 
volgend schooljaar in 
het 1ste leerjaar zullen 
zitten 
 

 
woensdag 28 augustus 
2019 te 13.30 uur 
 

 
welkomstdag 

 
ouders en leerlingen 

 
september 2019 

 
info-avond: gezamenlijk 
infomoment in de klas 
met praktische informatie 
over het nieuwe 
schooljaar 
 

 
ouders 

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Els Verbraekel, 

Directeur VLS Wonderster Lede 


