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leerling /oudercontact 17 april 2018
Datum:
Onderwerp:

Schuinesloot, 3 april 2018
informatie over het leerling/oudercontact van 17 april a.s. voor de groepen 3 t/m 8

Geachte ouders/verzorgers,

In de bijlage vindt u het aanmeldingsformulier voor het leerling/oudercontact met de leerkrachten
van onze school op 17 april a.s..
De opgaveformulieren voor deze contactavond/middag willen we graag voor of op dinsdag 10 april
a.s. op school terug ontvangen. Formulieren, die te laat worden ingeleverd, worden niet meer in
behandeling genomen.
U kunt zelf een aanvraag doen voor een gesprek, maar het kan ook zo zijn dat de leerkracht u een
uitnodiging stuurt voor een gesprek.
Mocht het aantal aanmeldingen het maximale aantal te boven gaan, dan kunt u door de leerkracht
worden benaderd met het verzoek op een andere dag voor het gesprek te komen.
Wij hopen dat u begrijpt dat bovenstaande bedoeld is om de effectiviteit van de gesprekken te
vergroten en rekenen dan ook op uw medewerking in deze.

Vriendelijke groeten,
Het team van De Wegwijzer

Formulier om aan te melden
NAAM:

__________________________________

ADRES:

__________________________________

TELEFOON:

__________________________________

Geeft zich op voor de oudercontactdag, die gehouden zal worden op dinsdag 17 april 2018 voor de
groepen 3 t/m 8.
Tijd (door de leerkrachten

in te vullen):

________uur.

Wilt u de voor u van toepassing zijnde items aankruisen:
0

U wenst de groepsleerkracht te spreken

0

U wenst de interne begeleider te spreken

0

U wenst het oudercontact 's middags (tussen 15.30 - 17.30 uur)
te bezoeken
U wenst het oudercontact 's avonds (tussen 19.00 - 21.00 uur)
te bezoeken

0

Indien u meerdere antwoordstroken hebt ingeleverd (dus voor meerdere leerlingen), wilt u
hieronder dan aangeven op welke groepen dit betrekking heeft, dan kunnen we hiermee tijdens de
planning rekening houden.

0 GROEP 3

0 GROEP 4

0 GROEP 5

0 GROEP 6

0 GROEP 7

0 GROEP 8

Alvast hartelijk dank voor het invullen van dit formulier!

www.cnbswegwijzer.nl
https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/
https://www.facebook.com/nieuwbouw2018/?ref=aymt_homepage_panel

