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Kleuterschool De Speelfontein

maandag 2 mei: facultatieve
verlofdag
dinsdag 3 mei: 20u:
vergadering oudercomité
week van 9 mei: individuele
oudercontacten
dinsdag 10 mei: NM: juf
Dymphna op bezoek in de
derde kleuterklas
maandag 16 mei:
systhematisch contact CLB
voor de kleuters in de eerste
kleuterklas
woensdag 18 mei: sporten in de
sporthal voor alle kleuters
dinsdag 25 mei:
verwenmoment voor de
nieuwe peuters
donderdag 26 en vrijdag 27
mei: geen school: OLH
Hemelvaart
dinsdag 31 mei: rode loper voor
de jartgen van juni

Bruce en Arthur in de Julesklas

Data om te
onthouden

Welkom aan:

Communicatiecharter
school - ouders

Voor Scholengemenschap
Kaprijke-Lievegem

We vinden communicatie naar jullie toe erg belangrijk.
Daarom zijn we op verschillende manieren bereikbaar
voor vragen of overleg. Toch maken we hierover
graag wel enkele afspraken.
=> De leerkrachten concentreren zich tijdens de lessen
op de kinderen in de klas. Op dat moment zijn ze niet
bereikbaar via mail of aanspreekbaar voor vragen.
Mails worden 1 keer per werkdag grondig bekeken. De
leerkracht beantwoordt ten laatste op maandag de
mails van in het weekend.
=> We ontvangen heel graag een antwoord als er via
de klasleerkracht iets gevraagd wordt of als er
belangrijke info gegeven wordt. Zo zijn we zeker dat
de boodschap goed ontvangen is.
=> We kiezen ervoor om geen persoonlijke
telefoonnummers van de klasleerkrachten door te
geven.
=> Je kan telefonisch bij ons terecht via het
secretariaat of de directie tijdens de kantooruren.
Voor echt dringende gevallen kan je ook buiten de
normale uren terecht bij de directie.



 In de week van 9 mei staan de individuele
oudercontacten gepland. Er is een keuze tussen een
fysiek of digitaal overleg. Hiervoor krijgen jullie nog
een aparte mail.

Noteer alvast dinsdag 28 juni in jullie agenda. Dan
geven we een afscheidsfeestje voor jullie. De kleuters
blijven na schooltijd op school. Jullie worden om 18u
verwacht. Meer info volgt nog.

Alvast een fijne moederdag!

Individuele oudercontacten

Aan de ouders van de 

derde kleuterklas

Niet vergeten:

maandag 2 mei: geen school 

(tweede facultatieve  verlofdag)l 

 


