Ouderbijeenkomst:
Informatie over de klaswerking en
initiatieles leren lezen in de klas van je
kind

Open klasmoment

19 september 2018
8u30 -10u00

Beste ouder(s),
Je kind zit in het eerste leerjaar. Dat is een hele uitdaging: leren lezen,
schrijven, rekenen, … .
Wil je weten hoe jij als ouder jouw kind het best kan ondersteunen?
Kom dan naar onze ouderbijeenkomst!
Wat?Kennismaking, praktische afspraken, en informatie over het leren lezen
met initiatie les in de klas van je kind
Wanneer?Woensdag 19 september 2018 van 8u30 tot 10u00
Waar?We verzamelen in de refter van de school

Met vriendelijke groet,
De juffen van 1ste leerjaar, zorgteam en directie

Gelieve dit strookje te bezorgen aan de juf.
Ouder van…………………………………………………………………………………….... (naam leerling) zal
WEL / NIET(schrappen wat niet past) aanwezig zijn op de ouderbijeenkomst van woensdag
19 september.

Gelieve dit strookje ten laatste tegen vrijdag 14 september af te geven aan de juf van je kind
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