
         Beernem, 10 september 2018 

 

 

 

Beste ouders, 

 

De eerste schoolweek is vlot verlopen. Onze nieuwe peutertjes worden het stilaan gewoon en de 

kleutertjes en leerlingen van het lager zijn vol enthousiasme van start gegaan! 

We nodigen u graag uit op onze ouderavond. Voor het kleuter is dit op dinsdag 18 september en 

voor het lager (niet voor het zesde leerjaar) op donderdag 20 september. We starten om 19u met 

een drankje in de speelzaal Schooldreef met voorstelling van het team. Om 19u30 kunt u dan met de 

leerkracht meegaan naar de klas. U krijgt dan uitleg over de pedagogische werking in de klas: de 

hoeken in de kleuterklas verbonden met de ontwikkeling van uw kleuter; het lessenrooster in het 

lager verbonden met het realiseren van onze leerplannen, huiswerk, contract- en hoekenwerk, 

differentiatie in hoeveelheid en inhoud….  

Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Het is echter geen individueel oudercontact over uw 

kind, daarvoor is het nog te vroeg. U wordt hiervoor in december uitgenodigd. 

Voor het zesde leerjaar gaat deze avond door op maandag 19 november om 19u, daar zal ook de 

sneeuwschool toegelicht worden. 

 

We willen dit schooljaar aan gezonde voeding werken. In de voormiddag zullen we alleen fruit 

toelaten tijdens te speeltijd, in de namiddag mag een gezonde koek. Voor de verjaardagen geen 

snoep meebrengen, een koek of iets om te spelen mag wel. U kunt ook opteren voor een boek of 

spel voor de hele klas, maar niets moet.  

Wilt u ook een genaamtekende doos papieren zakdoekjes meegeven?  

De prijs voor een warme maaltijd is 2,45 euro en 1 euro voor toezicht waarvoor u een fiscaal attest 

krijgt. 

 

Wie oud speelgoed heeft zoals auto’s, poppen, dieren, zandbakmateriaal..... mag dit zeker meegeven 

naar school voor de speelplaatskoffers  (geen knuffels omdat dit niet hygiënisch is). Kleuter- en 

kinderboeken kunnen we ook gebruiken in onze leesklas. Alvast dank!  

 

Mogen we vragen om onderstaande strook ingevuld terug mee te geven op vrijdag 14 september? 

We hopen u te mogen ontmoeten! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het Regenboogteam 

 

 

  

Naam leerling:………………………………………………………………………………………………………. Klas:……………………. 

0 gaat mee met de rang ’s middags 

0 gaat mee met de rang ’s avonds 

0 wij komen naar de ouderavond voor het kleuter op dinsdag 18 september 

0 wij komen naar de ouderavond voor het lager op donderdag 20 september 

0 wij komen naar de ouderavond voor het zesde leerjaar op maandag 19 november 


