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Genk, 15 juni 2018                                                                                   LAGER ONDERWIJS  
 
Geachte ouders, 
 
Het einde van het schooljaar is in zicht. Wellicht kijkt u vol belangstelling uit naar de resultaten 
van uw kind. We nodigen u dan ook van harte uit op het OUDERCONTACT om het schoolrap-
port af te halen en te bespreken met de klasonderwijzer(es). Dit oudercontact is voorzien op 
 

donderdag, 28 juni van 15u30 tot 19u00  
of   vrijdag, 29 juni van 13u00 tot 14u00 

 
Indien u andere leerkrachten wenst te spreken kan u dit onderaan op het blad aanduiden. 
Deze leerkrachten zijn bereikbaar of in hun eigen lokaal of in de eetzaal (volg de wegwijzers)! 
 
Om een vlot verloop van het oudercontact te kunnen verzekeren, vragen we u onderstaand 
strookje ingevuld met uw kind mee terug te geven op maandag 18 juni a.s. 
 
De schoolinspectie laat weten dat de leerlingen verplicht aanwezig moeten zijn in school tot en 
met de laatste schooldag. Het schooljaar eindigt op vrijdag 29 juni 2017 om 12u15. 
 
Indien u op vrijdagnamiddag 29 juni opvang voor uw kind(eren) wenst, is dat mogelijk tot 
16u00. Er wordt aan het gewone tarief gerekend. De opvangmoeders moeten wel verwittigd 
worden voor dinsdag 26 juni. 
  
Beste ouders, we danken u voor de fijne samenwerking tijdens het schooljaar. 
 
De directeur en de leerkrachten. 
 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 
De ouders van …………………………………………………………….. uit klas ………….. 

wensen de klasonderwijzer te spreken op: 

 

donderdag 28 juni tussen   0    15.30u en 16.30u  

0 16.30u en 17.30u 

0 17.30u en 18.30u 

 

vrijdag 29 juni tussen  0    13.00u en 14.00u     

                  

O    Wij wensen de zorgcoördinator te spreken (Juf Anne-Lies Bynens) 

O    Wij wensen de kangoeroe / zorgjuf te spreken (Juf Linda Olaerts)   

O     Wij wensen leerkracht bewegingsopvoeding te spreken (Meester Geert Bammens)   

O     Wij wensen de team-teacher te spreken  

                                                O    Juf Melissa Noviello                                                             

                                                O    Juf Stefanie  Bas                                                                                                   

Wij wensen de leerkracht techniek/muziek te spreken (Meester Guy Tips) 


