
Heist-op-den-Berg, 24 januari 2022

Beste ouders,

Oudercontact lagere school 4 - 5 - 6

In de week van 31 januari plannen wij voor de lagere school (4 - 5 - 6)  individuele oudercontacten. U kunt dan
persoonlijk spreken met de leerkracht van uw kind.

Gezien de huidige corona-situatie zijn al onze oudercontacten digitaal. Daarom zouden we u willen vragen om via
volgende link: https://forms.gle/sNnzVzWgLgVVPmHQ9 zelf een moment uit te zoeken.
U vult uw gegevens in en kan dan meteen een moment kiezen dat nog vrij is en dat past voor u.

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.
Het is voor iedereen nog een beetje wennen, dus we hopen op uw begrip indien er iets misloopt of als de
leerkrachten een beetje uitlopen en pas later aanwezig zijn in het gesprek.

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 link met elkaar te delen? Zo kunnen de leerkrachten zeker hetzelfde
vertellen aan beide ouders.
Alvast bedankt voor het begrip!

Van zodra u alles ingevuld hebt, krijgt u een mailtje met het uur en de link 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 via deze link en te wachten tot de leerkracht ook aanwezig is.

Lukt het niet om een digitaal oudercontact te houden met de leerkrachten? Neem dan contact met hun op (hetzij via
mail of via de klasagenda van uw kind) en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Met vriendelijke groeten,

Carine Van Eyken (directie) en leerkrachten

https://forms.gle/sNnzVzWgLgVVPmHQ9

