
 
 

Turnhout, 17 oktober 2019 

 

Oudercontact Regenboogklas 
 

Beste ouders                                                                                           

 

 

Zoals eerder gemeld organiseren we individuele oudercontacten voor de ouders 

van onze kleuters. Wij willen u de gelegenheid geven om over de evolutie en de 

vaardigheden van uw kleuter te komen praten met juf Sofie op dinsdag 12 november 

of donderdag 14 november. 

 

Om de oudercontacten vlot te organiseren vragen wij u vriendelijk onderstaand 

strookje zo vlug mogelijk ingevuld af te geven.  

De leerkracht zal u het juiste uur van afspraak bezorgen. Mag ik vragen dan ook 

tijdig aanwezig te zijn op het uur dat de leerkracht u doorgeeft.  

Gelieve ons te verwittigen indien u door omstandigheden toch niet aanwezig kan 

zijn op het afgesproken tijdstip. Met dank bij voorbaat. 

 

Lut Verheyen, directeur                                                                     De kleuterjuffen 

 

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

 

Ouder(s) van ………………………………………………………. wenst (wensen) 

een afspraak voor een oudercontact op: 

 

 dinsdag 12 november tussen 12.00 uur en 13.00 uur 

 dinsdag 12 november tussen 18.00 uur en 20.00 uur 

 donderdag 14 november tussen 12.00 uur en 13.00 uur 

 donderdag 14 november tussen 18.00 uur en 20.00 uur 

 wensen geen afspraak 

      Handtekening: ……………………     
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