
Heist-op-den-Berg, 17 mei 2022

Beste ouders,

Oudercontact kleuterschool

In de week van maandag 30 mei plannen wij individuele oudercontacten. U kan dan persoonlijk spreken met de
leerkracht van uw kind.

De huidige situatie laat toe dat we opnieuw fysieke oudercontacten doen.

Om iedereen de kans te geven een gepast moment uit te zoeken, vragen we u om hier in te schrijven of via volgende
link: https://forms.gle/BABTPegwaBkx5Wv47
U vult uw gegevens in en kan dan meteen een moment kiezen dat nog vrij is en dat past voor u.

Mogen we u wel vragen om ervoor te zorgen dat het oudercontact alleen tussen ouder(s) en leerkracht(en)
plaatsvindt? Het is niet prettig voor kinderen om te horen dat er over hen gebabbeld wordt, dus dat willen we liever
vermijden. Belangrijke zaken kunnen achteraf altijd met hen doorgepraat worden door u thuis of door ons op school.

Hebt u meerdere kinderen die gelijktijdig oudercontact hebben? Neem dan het zekere voor het onzekere en kies uren
die niet meteen aansluiten op elkaar. Moest het ene oudercontact dan een beetje uitlopen, dan komt het andere
oudercontact niet in het gedrang.

Mogen we u vragen om per kind slechts 1 oudercontact aan te vragen? We willen graag dezelfde boodschap kunnen
geven aan elke ouder, dus indien u beslist om met 2 ouders deel te nemen aan het oudercontact, mogen we u dan
vragen om slechts 1 moment uit te kiezen en de gekozen afspraak aan elkaar door te geven? Zo kan de leerkracht
zeker hetzelfde vertellen aan beide ouders.
Alvast bedankt voor het begrip!

Van zodra u alles ingevuld hebt, krijgt u een mailtje met de juiste afspraak voor het oudercontact van volgende week.
Controleer zeker ook je spam/reclame/ongewenste mail, want daar durft deze mail ook wel eens te belanden.
Gelieve u die dag tijdig aan te melden op school of telefonisch bereikbaar te houden (afhankelijk van uw keuze).

Wenst u de directie te spreken? Neem dan rechtstreeks met haar contact op om verder af te spreken via volgend
mailadres: directie@vbheistcentrum.be.

Met vriendelijke groeten,

Carine Van Eyken (directie) en leerkrachten
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