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Beste ouders, 
 
graag wil ik jullie uitnodigen op een gesprek om eens te vertellen hoe het met jullie kapoen 
gaat in de klas.  Dit oudercontact gaat door in de klas (zonder kinderen aub). Een gesprek duurt 
ongeveer 10 minuten en we  proberen ons aan het afgesproken uur te houden.  
 
Mag ik vragen om het strookje zo snel mogelijk mee te geven zodat de planning kan opgemaakt 
worden? Gelieve 2 momenten aan te duiden.  
 
Alvast bedankt! 
Met vriendelijke groeten, 
juf Veerle  

 
 
Naam: ……………………………………………………… Ouder(s) van………………………………………………  
 
kan/kunnen aanwezig zijn op  
 
DINSDAG 04 JUNI 2019    DONDERDAG 06 JUNI 2019 

 

 tussen 10u25 en 11u15     tussen 10u25 en 11u30 

 
 tussen 16u en 17u      tussen 16u en 17u 
 
 tussen 17u en 18u      tussen 17u en 18u 
 
 tussen 18u en 19u       tussen 18u en 19u  
 
 

 wenst/wensen een afspraak op een ander moment nl voor of na school               
      …………………………………………………………………… 
 wenst/wensen de zorgcoördinator, juf Kathy, te spreken 
 wenst/wensen de zorgjuf, juf Tina, te spreken 
 wenst/wensen één van de turnleerkracht te spreken 
 wenst/wensen de directeur te spreken 

 
 

SINT-MICHIELSSCHOOL 
Bergstraat 34    9820  Merelbeke 
 09/230 71 88  

 info@sint-michielsschool.be 
www.sint-michielsschool.be 

http://www.sint-michielsschool.be/
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Beste ouders, 
 
graag wil ik jullie uitnodigen op een gesprek om eens te vertellen hoe het met jullie kapoen 
gaat in de klas.  Dit oudercontact gaat door in de klas (zonder kinderen aub). Een gesprek duurt 
ongeveer 10 minuten en we  proberen ons aan het afgesproken uur te houden.  
 
Mag ik vragen om het strookje zo snel mogelijk mee te geven zodat de planning kan opgemaakt 
worden? Gelieve 2 momenten aan te duiden.  
 
Alvast bedankt! 
Met vriendelijke groeten, 
juf Jolien 

 
 
Naam: ……………………………………………………… Ouder(s) van………………………………………………  
 
kan/kunnen aanwezig zijn op  
 
DINSDAG 04 JUNI 2019    DONDERDAG 06 JUNI 2019 

 

 tussen 10u25 en 11u15     tussen 10u25 en 11u30 

 
 tussen 16u en 17u      tussen 16u en 17u 
 
 tussen 17u en 18u      tussen 17u en 18u 
 
 tussen 18u en 19u       tussen 18u en 19u  
 
 

 wenst/wensen een afspraak op een ander moment nl voor of na school               
      …………………………………………………………………… 
 wenst/wensen de zorgcoördinator, juf Kathy, te spreken 
 wenst/wensen de zorgjuf, juf Tina, te spreken 
 wenst/wensen één van de turnleerkracht te spreken 
 wenst/wensen de directeur te spreken 
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 info@sint-michielsschool.be 
www.sint-michielsschool.be 

http://www.sint-michielsschool.be/

