
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s), 

 

De punten voor het rapport van het lager zijn bijna binnen. Tijd voor 

een afspraak om dit allemaal eens te bespreken. Ook als de resultaten 

er goed uitzien, kan het zeer nuttig zijn om alles eens met de 

leerkracht te bekijken  Niet alleen het rapport wordt besproken maar 

ongetwijfeld komen ook de gewone dagdagelijkse dingen die in de klas 

gebeuren aan bod. 

 

Omwille van de coronamaatregelen wordt het oudercontact online 

georganiseerd. 

Deze online oudercontacten van het lager zullen doorgaan van maandag 

7 december 2020 tot en met woensdag 9 december 2020. 

 

U heeft allemaal op 24 november 2020 in een mail een link 

doorgestuurd gekregen om u via het ouderplatform in te 

schrijven.  Let op de inschrijvingsperiode voor het oudercontact 

loopt tot woensdag 2 december 2020. 

 

Er zijn toch nog een aantal ouders die zich nog niet 

ingeschreven hebben voor dit oudercontact!  

Gelieve dit alsnog in orde te maken. Er wordt hiervoor nog een 

herinneringsmail gestuurd! 

 

Als u zich heeft ingeschreven ontvangt u maandagmorgen 7 

december een nieuwe e-mail met daarin de link om deel te nemen 

aan het live gesprek op het afgesproken moment. Gelieve 5 

minuten voor het afgesproken tijdstip de link te openen. 

 

Lukt het inschrijven of het inloggen op het ouderplatform niet? 

Neem dan even contact met ons op:  

tel 011/49.23.90 (tijdens de schooluren) of via e-mail: 

tamaraaerts@houthalen-helchteren.be. 



Wij helpen u graag verder. 

Wil je daarbuiten nog een gesprek met een andere leerkracht, met de 

directie of met de zorgcoördinator, neem dan even telefonisch 

contact met ons op en dan plannen wij een afspraak in. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Meester Luc 

 

 
                     

 

Door COVID-19 zal de stoel van Sinterklaas in onze school leeg blijven 

dit jaar….  

Toch kunnen we het sinterklaasfeest niet zo maar voorbij laten gaan!!!  

De school is ondertussen al mooi versierd zodat onze kinderen 

helemaal ondergedompeld werden in de sinterklaassfeer. Onze 

jongsten gaan ook op Pietentocht! Op donderdag 3 december kunnen 

ze live-streamen met de Sint. Hopelijk kunnen we nog enkele Pieten 



spotten op of rond de school en als er geen stoute kinderen zijn, 

mogen we misschien toch nog een leuke verrassing verwachten. 

Zo wordt deze periode toch nog wel een heerlijke, spannende tijd !!!!! 

 

Een cadeautip voor de feestdagen!!!! 

Zijn jullie nog op zoek naar een leuk cadeautje voor jullie kapoen dan is 

een leuk boek altijd een schot in de roos. Een leuk (prenten)boek om 

voor te lezen (niet alleen voor kleuters maar ook voor oudere 

kinderen) of om zelf te lezen.  

Je kan natuurlijk ook eens samen naar de bib gaan. Een superleuke 

uitstap met je kind!!!! 

 

 Voorlezen heeft een positief effect op alle kinderen 

“Voorlezen draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen 

leren ook beter luisteren en trainen hun concentratievermogen.” 

“Boeken geven kinderen inzicht in de – soms complexe – wereld om hen 

heen.” 

“Als ze zien dat jij van voorlezen en lezen geniet, is de kans groot dat 

ze dat enthousiasme overnemen” 

Via onderstaande site kun je nog enkele filmpjes met voorleestips 

bekijken en nog veel meer 

https://iedereenleest.be/over-lezen/voorleestips-van-dominique-van-

malder  

 

Info 

Lager 

Maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 december 2020 

- Online oudercontacten lager 

Kleuter en Lager 

Woensdag 9 december 2020 

- Pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen). Er 

wordt opvang voorzien. Indien je kind  naar de opvang komt, 

moet je je kind ten laatste maandag  30 november inschrijven 

bij de opvangjuffen. 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/1471/168_137.pdf?sequence=1
https://iedereenleest.be/over-lezen/voorleestips-van-dominique-van-malder
https://iedereenleest.be/over-lezen/voorleestips-van-dominique-van-malder

