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ONTHAALMOMENT AUGUSTUS 
 
 
Beste ouders, 
 
Omdat we vaststellen dat het op de onthaalvoormiddag eind augustus steeds héél druk is en we 
de ouders niet de nodige info én aandacht kunnen geven, hebben we besloten de 
onthaalvoormiddag volledig vrijblijvend te laten doorgaan voor een specifieke doelgroep. 
We werken met tijdssloten van 30 minuten zodat iedere ouder en kind de tijd krijgen om gerichte 
vragen te stellen aan de klasleraar, met oog op de start van het nieuwe schooljaar. Wil het 
aanvangsuur strikt respecteren aub. 
 
Kort vóór het onthaalmoment zullen jullie via een e-mail info ontvangen van de klasleraar over de 
klaswerking en de opstart in de nieuwe klas. 
Op die manier kunnen wij het doel van het onthaalmoment, nl. eventuele vragen, bezorgdheden, 
info uitwisselen met de klasleraar, uitdrukkelijk garanderen.  
Het is niet de bedoeling dat de kinderen op het onthaalmoment komen spelen in hun nieuwe klas, 
daarvoor moeten ze op 1 september eerst nog kennis maken met de nieuwe klasafspraken. De 
kinderen bezochten de nieuwe klas en de juf/meester reeds op het einde van vorig schooljaar.  
 
In september, ten laatste oktober, organiseert de juf/meester een infomoment voor de ouders van 
elke klas. Daar krijgen de ouders meer duiding m.b.t. de klaswerking en is er meteen ook 
gelegenheid om elkaar te ‘ontmoeten’ met een drankje.  
 
 

Onthaalvoormiddag  
zaterdag 27 augustus van 9.30u tot 11.30u 

 
Voor alle kleutertjes van de klassen 1-2-3  

Voor alle peutertjes die op 1 september starten. 
Peuters die later in het schooljaar starten, krijgen een probeermoment kort voor de instapdag en 

komen dus niet naar de onthaalvoormiddag. 
Voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar 

Alsook voor alle leerlingen van het 3de ljr of 4de ljr die nieuw zijn op onze school.  
 
 
Tijdsslot reserveren via volgende link: Onthaalmoment VBS DE JAGER 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
Lerarenteam en directeur Eddy 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/OnthaalvoormiddagVBSDeJager@ko-dewegwijzer.be/bookings/

