Heilig Hartschool
Pr. Margrietstraat 6,
8152 BM Lemelerveld
tel; 0572-372010
tel; 06-12704270
directie.heilighart@catent.nl

Lemelerveld, 3 september 2019.
Geachte nieuwe ouder(s)
,
Bij deze wordt u uitgenodigd op de informatieavond van de (toekomstige) basisschool van uw kind. Op
dinsdag 11 september a.s. is er een informatieavond voor alle ouders in de specifieke groep van hun
kinderen. Deze avond start om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur eindigen. We vinden het belangrijk is
om dit direct aan het begin van het schooljaar te doen.
Tijdens deze avond bieden wij u de mogelijkheid om kennis te maken met de groepsleerkracht(en)
van uw kind(eren). De voorlichting vindt plaats in het kleuterlokaal, genaamd het rupsenlokaal. Alle
leerkrachten zijn dan aanwezig. In onderstaand schema ziet u hoe de avond is ingedeeld, voor u maar
ook voor alle andere ouders van de H.Hartschool.
We hanteren de volgende opzet;
19.30 uur 1e informatieronde over werkwijze in alle groepen.
Voor de kleutergroep ligt in deze ronde de nadruk op de werkwijze en uitleg voor de ouders van de
instromers (kinderen die in de loop van het jaar 4 jaar worden) in de kleutergroep en/of de
nieuwe gezinnen.
De voorlichting vindt plaats in het kleuterlokaal van de rupsen.
20.15 uur koffiepauze in de Octopus
20.45 uur 2e informatieronde over werkwijze in de groepen. Voor de kleutergroep ligt in deze
ronde de nadruk op de ontwikkeling in de kleutergroep als combigroep.
21.30 uur einde informatieavond
Voor nieuwe of toekomstige kleuterouders geldt, dat u ook beide rondes kunt bijwonen en zo
algemene informatie (in de 1e ronde) en meer specifieke info (in de 2e ronde) ontvangt.
Overige ouders met meer dan één kind op onze school de kans bieden we met deze opzet de kans
om ook op één avond in meerdere groepen informatie te krijgen. Wanneer u meer dan 2 kinderen op
onze school heeft, dan zal u zelf moeten kijken voor welke groepen u specifiek belangstelling heeft.
Uiteraard kunt u als ouders ook allebei komen en daardoor meer dan 2 voorlichtingen te bezoeken.
Wanneer 1 kind (> 4 jaar) uit uw gezin onze school bezoekt, staat het u natuurlijk vrij om te kiezen
welke ronde u wilt bijwonen.
We denken dat we in 45 minuten voldoende specifieke inhoud van een groep aan u kunnen vertellen.
De koffiepauze is gezamenlijk en het tevens het centrale wisselmoment.
We willen u vragen om uw eventuele vragen t.a.v. het lesgebeuren algemeen te houden en niet
specifiek over een persoonlijk (leer)probleem van uw kind te spreken. U zult begrijpen dat een
leerkracht hier niet op in kan en wil gaan. Voor de andere ouders moet de avond ook algemeen
informatief zijn. Heeft u toch specifieke vragen omtrent uw kind(eren), aarzel dan niet, maar maak een
afspraak voor een gesprek op een ander tijdstip.
De peutergroep organiseert op een later moment een eigen (thema) ouderavond.
We hopen u een prettige en informatieve avond te kunnen bieden.
Graag zien wij u allen op dinsdag 11 september 2018!
Kom alstublieft op tijd in de groep, zodat de leerkracht niet steeds opnieuw hoeft te beginnen.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Heilig Hartschool

Mariëtte Reimert.

