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Oudercontacten 
Woensdag- en donderdagavond verwachten we de ouders van de kinderen in de lagere school voor het eerste 
oudercontact. We kijken alvast uit naar constructieve gesprekken in het belang van de kinderen. Zoals steeds 
vormt de groeiwijzer een leidraad voor dit gesprek.  
 
Mogelijk is de zorgleerkracht aanwezig tijdens het gesprek. Uiteraard is dit steeds in functie van de verdere 
begeleiding van uw kind.  
Net zoals in de kleuterschool, zal juf Eline ook in de lagere school enkele gesprekken meevolgen.  
Oudercontacten zijn namelijk een belangrijke prioriteit in onze school. Op deze manier krijgen we graag een 
zicht op de aanpak in de verschillende klassen. 
 
De ambulante leerkrachten van de lagere school zijn zowel op woensdag- als op donderdagavond op school. Je 
kan hen vinden in de hal bij aankomst en vertrek of in de leraarskamer. Aarzel niet om hen aan te spreken bij 
vragen en/of opmerkingen. We staan graag voor jullie klaar! 
 

Nieuw! Alle groeiwijzers van de kinderen verzamelen we in een persoonlijk portfolio. Dit portfolio 
kunnen ouders telkens na een oudercontact ter inzage mee naar huis nemen. We verwachten de 
portfolio’s van de lagere school op maandag 18 november 2019 terug op school.   

 
Mogen we jullie vragen om de nieuwe groeiwijzer te bespreken met de kinderen en feedback toe te voegen 
aan de achterzijde? Alvast bedankt! 

 
Zoals steeds vragen we jullie om binnen te komen via de poort van de Witherenweg (ingang sportspeelplaats). 
Passeer zeker even langs onze nieuwe ZILL-muur. Elk leerjaar kan hier geslaagde activiteiten uithangen bij de 
verschillende ontwikkelvelden van het nieuwe leerplan. Er zijn alvast heel wat leuke foto’s te bewonderen!   
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Interim eerste leerjaar 
Voor juf Carmen kan het aftellen nu echt beginnen… We wensen haar de nodige rust toe in de komende weken 
en kijken samen met haar uit naar de geboorte van haar tweede kindje.  
Morgen maakt juf Ellen Kersemans de start in het eerste leerjaar. Juf Ellen deed vorig schooljaar een interim in 
onze school. Ook de afgelopen weken was ze al regelmatig in onze school te zien. Met een gerust gevoel 
vertrouwen we kinderen van klas 1c aan haar toe. We wensen juf Ellen een fijne start toe!  
Zowel juf Carmen als juf Ellen zullen aanwezig zijn bij de oudercontacten van deze week.  
 
Navormingen en professionalisering 
Vrijdag volgen juf Lief en juf Iris van de kleuterschool een navorming ‘Ontdek je thema met kleuters’. Tijdens 
deze navorming worden concrete handvaten aangereikt om samen met kleuters invulling te geven aan een 
thema.  
Juf Noor en juf Marianne worden die dag verwacht in Antwerpen voor een boeiende navorming ‘Rapporteren 
is rond groei communiceren’. We zijn alvast benieuwd en hopen nieuwe inzichten te kunnen opdoen die onze 
huidige werking kunnen versterken.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week    
 Woensdag 13 november 2019  Oudercontacten lagere school   
 Donderdag 14 november 2019  Oudercontacten lagere school   
 

 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 


