Stedelijke Basisschool Staakte
Contactpersoon:

Piet van Kerckhove
tel.
09/348.53.64

directie.basisschoolstaakte@lokeren.be

Lokeren, dinsdag 19 juni 2018

Onderwerp: contactmoment en infoavond op donderdag 30/8/2018 – kleuter en lager

Beste kleuters, leerlingen en ouders,

Jullie tellen af naar de vakantie, nog even genieten van het schooljaar…
Wij zijn volop het nieuwe schooljaar aan het voorbereiden. Ben je ook zo benieuwd naar je nieuwe
juf of meester? Heb je als ouder ook een aantal vragen over de werking van het volgende
schooljaar? Welke nieuwe dingen zal je volgend jaar allemaal leren? Welke talenten zal je nog
ontdekken bij jezelf? Dan is het nieuwe jaarthema ‘Content met je talent’ alvast een prima start in
september.

We nodigen jullie uit op donderdagavond 30/8/2018.
Deze avond is ter vervanging van de infoavonden van begin september.

Ons programma ziet er als volgt uit:


18u00 - 19u00: infomoment voor de ouders van onze kleuters in de klas
Dit infomoment start stipt om 18u en is uitsluitend voor de ouders bedoeld!
De kleuters en leerlingen worden intussen opgevangen op de speelplaatsen onder toezicht
van enkele leerkrachten.
Mogen we vragen om onze peutertjes (juf Nicole en juf Sarah) nog niet mee te brengen
naar school? Zij vinden het nog niet zo fijn de allereerste keer alleen op de speelplaats.



19u00 - 19u30: klasbezoek voor kleuters, leerlingen van het lager en ouders in de
klas(sen) van jullie kind(eren). Iedereen welkom in de klassen!
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19u30 - 20u30: infomoment voor de ouders van onze lagereschoolkinderen in de klas
Dit infomoment start stipt om 19u30 en is uitsluitend voor de ouders bedoeld! De kleuters
en leerlingen worden intussen opgevangen op de speelplaatsen onder toezicht van enkele
leerkrachten.

Op maandag 3 september maken wij een grote talentenmuur op school. Maak je graag een
tekening over je talent of heb je een leuke foto, schrijf dan je naam er op en breng het zeker mee
op de eerste schooldag!

Graag tot dan?
Het hele schoolteam

Maak hier al een tekening over je talent…
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