

Beste ouders,
Nu oktober stilaan vordert, is het goed dat u met de klastitularis eens kan praten over hoe
het met uw kind gaat, op school en thuis. We gingen op zoek naar een manier waarop we
onze jaarlijkse oudercontacten zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen in dit
coronatijdperk. Daarom zullen de oudercontacten dit jaar een beetje anders georganiseerd
worden.
De klasleerkracht van uw kind krijgt de keuze of ze u willen ontmoeten op school of via
een praatbox online via de computer. In bijlage kunt u zien hoe de klasleerkracht u wil
ontvangen.
Indien u uitgenodigd wordt voor het oudercontact op school:
Op donderdag 12 november organiseren we een individueel oudercontact op school.
De ouders die hiervoor uitgenodigd worden verzamelen op één van de twee
speelplaatsen:
De ouders van het eerste, tweede en derde leerjaar verzamelen op de
kleine speelplaats (ingang aan het blauwe hek in de Kasteeldreef).
De ouders van het vierde, vijfde en zesde leerjaar verzamelen op de grote
speelplaats (ingang aan de bruine dubbele deur in de Kasteeldreef).
De klasleerkracht zal u daar komen ophalen.
We starten vanaf 17u en eindigen om 20u30. We voorzien ongeveer 10 minuten per
leerling. Wil daar rekening mee houden a.u.b.! Gelieve aan te duiden wanneer u wenst te
komen. Het exacte uur wordt u later meegedeeld.
Voor dit oudercontact rekenen we op uw verantwoordelijkheid om rekening te houden
met de extra maatregelen. Bij het betreden van de school MOETEN de handen ontsmet
worden en dragen alle personen ouder dan 12 jaar VERPLICHT een mondmasker. Hou
afstand van de leerkracht en van andere ouders. Kom niet te vroeg (max.10 minuten
op voorhand) en blijf nadien ook niet hangen om nog een babbeltje te slaan.
Ook de directeur Els Verbraekel, onze zorgcoördinator Sofie Valcke, de zorgleerkrachten
en de turnleerkrachten zijn tijdens dit oudercontact aanwezig. Indien u een gesprek met
één van hen wenst kan u dit op het invulstrookje aanduiden.
Indien u uitgenodigd wordt voor het oudercontact via praatbox:
De leerkracht zal een wachtwoord en link doorzenden via het emailadres dat u bij het
begin van het schooljaar doorgaf. Met deze link en wachtwoord dient u op het afgesproken
uur en dag in te loggen. Dit gaat via de site: www.praatbox.be. Praatbox kan op elk
toestel dat verbonden is met internet en een camera heeft: pc, laptop, smartphone,
tablet, … Zorg ervoor dat uw geluid en camera aanstaan.
Voor elk oudercontact, zowel op school als via praatbox, willen we vragen om u strikt aan
de uurregeling te houden zodat alles vlot kan verlopen.
Alvast bedankt!
Vriendelijke groeten,
Leerkrachten en directie

