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Nieuwsbrief  2         6 september 2021 

Beste ouder(s), 

Bij het begin van het nieuwe schooljaar nodigen we traditiegetrouw alle ouders uit op een klassikale ouderavond :  

- Deze ouderavond gaat meestal door in de eigen klas van uw kind en is enkel bedoeld voor de ouders ( 

kinderen zijn dus niet toegelaten). Op deze manier kan u niet alleen met de leerkracht kennismaken, maar 

kan u eveneens de klasruimte zien waarin uw kind het hele schooljaar de lessen of activiteiten zal volgen. . 

- Ondanks de vele versoepelingen ivm COVID-19 verplichten we alle deelnemers toch tot het correct dragen 

van een mondmasker tijdens de hele avond. Om ‘crowding’ te vermijden laten we telkens 1 ouder per kind 

toe ( met uitzondering van gescheiden ouders). 

- Tijdens dit oudercontact informeert elke leerkracht u over de werking in zijn of haar klas.  

- Uiteraard krijgt u tijdens dit infomoment de kans om algemene vragen te stellen ivm de klas- of 

schoolwerking.  

- Naast dit klassikaal oudercontact richten we in de loop van dit schooljaar nog enkele individuele 

oudercontacten in. Deze data worden later nog meegedeeld. 

- Mocht u in de loop van het schooljaar toch nog een contact willen met de leerkracht, gelieve dit in de 

klasagenda te noteren of een briefje met uw kind mee te geven. 

 

- Hieronder vindt u alvast de data : 

- K1A ( juf Sonja) : woensdag 8 september te 19.00 u 

- K1B ( juf Caroline) : dinsdag 21 september te 20.00 u 

- K1C (juf Elke)  en K1D (juf Ann) : donderdag 9 september te 20.00 u 

- K2A ( juf Tamara) en K2B ( juf Greet) : dinsdag 7 september te 20.00 u 

- K3A ( juf Katleen) en K3B ( juf Marianne) : dinsdag 7 september te 19.30 u 

- L1A (juf Sofie) en L1B ( meester Dave) en L1C (juf Yoni) : dinsdag 7 september te 20.00 u 

- L2A (juf Roxanne) en L2B ( juf Larissa) : donderdag 9 september te 20.00 u 

- L3A (juf Julie) en L3B (meester Danny) : maandag 6 september te 20.00 u 

- L4A (juf Kathleen) en 4B ( meester Niels) : woensdag 8 september te 19.00 u 

- L5A ( juf Inge) en L5B (juf Katrien) en L6A (juf Isabelle) en L6B (juf Evi) : maandag 6 september te 19.00 u 

infomoment bosklassen in de speelzaal en aansluitend klassikaal oudercontact in de klas 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Jan Van Hoofstat 

Directeur Sint-Hubertusschool  
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