I.M.G. Ter Speelbergen

Buitengewoon Lager Onderwijs
Mechelsesteenweg 189

2220 Heist-op-den-Berg
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E-mail: ter.speelbergen@img-heist.be

Heist-op-den-Berg, 8 december 2018
Geachte ouders,
Graag hadden wij u willen uitnodigen op onze ouderavond die plaats heeft op woensdag
19 december aanstaande in onze afdeling Ter Speelbergen.
Van 18.00 tot 21.00 uur zullen de leerkrachten, de paramedici en het CLB in de school
aanwezig zijn om over de vorderingen en problemen van uw zoon/dochter te praten.
Om een en ander vlot te laten verlopen vragen wij u om hieronder de tijdstippen aan te
duiden, waarop u AANWEZIG kan zijn. De juf of meester laat u weten of het kan.
Gelieve de uren te respecteren, die de klasleerkracht u toekent.
Gezien er die avond over uw zoon/dochter gepraat wordt, vragen wij u om uw kind
niet mee te brengen naar deze ouderavond.
Op de achterkant van dit briefje vindt u een overzichtsblad waarop al de leerkrachten
die les geven in onze afdeling 'Ter Speelbergen' vermeld worden. De juf of meester van
uw kind heeft aangeduid van wie uw zoon/dochter les krijgt zodat u weet met wie u
eventueel kan spreken. Mogen wij u vragen om onderstaand strookje in te vullen en dit
dan zo vlug mogelijk weer met uw kind mee naar school te geven (graag tegen woensdag
12 december).
Wij hopen u allen te mogen begroeten op deze avond.

Met vriendelijke groeten,
Het Ter-Speelbergen-team

De ouders van …………………………………………….zullen/zullen niet (1) aanwezig zijn op de
ouderavond van woensdag 19 december.
Wij kunnen aanwezig zijn :
tussen 18.00 en 18.30 uur (1)
tussen 18.30 en 19.00 uur (1
tussen 19.00 en 19.30 uur (1)
tussen 19.30 en 20.00 uur (1)
(1)
tussen 20.00 en 20.30 uur
tussen 20.30 en 21.00 uur(1)
O Ik wens een gesprek met de volgende leerkracht/logopedist/kinesist
…………………………………………/……………………………………………/………………………………………………
Handtekening ouders,
1 Schrappen wat niet past .

Uw zoon/dochter krijgt les van de volgende leerkrachten:
Klastitularis
0 Meester Patrick (2A)
0 Meester Jorn (2B)
0 Juf Josselijn (interim Meester Bart (2C))
0 Juffrouw Els (2D)
0 Juffrouw Wendy / juf Ancy (K2)
0 Juffrouw Christel / Juffrouw Ann (K1)

Ambulante leerkrachten:
0 Juffrouw Ancy
0 Juffrouw Christel
0 Meester Sven

Logopedist(e)
0 Juffrouw Leen
0 Juffrouw Isabel
0 Juffrouw Sarah
0 Juffrouw Sofie B
Kinesist(e)
O Meester Herman
0 Juffrouw Geert
O Juffrouw Paulien (interim Juffrouw Annelies)

Verpleegster
0 Juffrouw Mireille
Coördinator
0 Meester Ignace

Psychologe
0 Juffrouw Sofie V.

