Westmalle, 14 september 2018

Aan de ouders van onze leerlingen in 3 SO

Geachte ouders

Het nieuwe schooljaar valt stilaan in een stevige plooi. Ongetwijfeld hebt u met grote belangstelling
gevolgd hoe uw zoon of dochter het begin van dit nieuwe schooljaar ervaren heeft: verhalen over
andere klasgenoten, nieuwe leraars en leraressen met nieuwe wetten, gewijzigde accenten in de
evaluatie …
Vanuit uw grote zorg dat de studies van uw zoon of dochter ook dit jaar succesvol zouden zijn, hebt u
misschien vragen of wenst u mogelijk meer informatie.
Aan deze belangstelling willen wij graag tegemoet komen. Daarom nodigen wij u vriendelijk uit op een
informatieavond, samen met de ouders van de klasgenoten van uw zoon of dochter.
Deze klassikale contactavond vindt plaats op donderdag 27 september 2018 om 20.00 uur op het
college, in de klas van uw zoon of dochter.
Op deze avond kan u kennismaken met de klassenleraar. Hij/zij zal u graag informeren over de eigen
accenten van het derde leerjaar, het profiel van de klas, hoe wij de studie begeleiden, wat wij van de
leerlingen vragen en verwachten. Er zal ook tijd en ruimte zijn voor al uw vragen. Om de avond af te
ronden, nodigen wij u nadien graag uit op een kopje koffie in de eetzaal.
Om organisatorische redenen hadden wij graag geweten hoeveel ouders wij mogen verwachten.
Mogen wij daarom vragen om ten laatste op maandag 24 september in smartschool aan te duiden met
hoeveel personen u aanwezig zal zijn?
Gezien de grote drukte die op dat moment verwacht wordt, raden wij u aan tijdig naar de school te
komen om zo nog een geschikte parkeerplaats te vinden.
Wij hopen, beste ouders, dat deze avond mag bijdragen tot een verdere goede samenwerking.
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