Uitnodiging rapportbespreking 19 en 23 maart 2020
Gorinchem, 09-03-2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Donderdag 19 en maandag 23 maart houden we ’s avonds de rapportbesprekingen voor de
ouder(s)/verzorger(s) van groep 3 t/m 7. Bij sommige leerkrachten is de middag ook mogelijk.
Via onderstaande strook kunt u aangeven welk moment uw voorkeur heeft. We proberen daar rekening mee te
houden. We vragen u de strook uiterlijk vrijdag 13 maart in te leveren bij de leerkracht, zodat u daarna een
bevestiging krijgt. Sommige leerkrachten hebben nog wat andere tijdstippen voor gesprekken, dit zullen ze
zelf per mail communiceren.Ook kan het zijn dat er soms bij een kleine groep maar één moment mogelijk is.
Dat ziet u bij de invulstrook vetgedrukt.
We hopen dat u van deze gelegenheid gebruik maakt.
Graag voor ieder kind een aparte strook bij de leerkracht inleveren.
De rapporten worden woensdag 18 maart meegegeven.
Met vriendelijke groet,
G. Mesch
Directeur

✂✂✂✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam ouders/verzorgers : _____________________________________________________________
Naam leerling , groep en leerkracht:
__________________________________________________________________________________
Willen graag een gesprek met :

Hoofdlocatie Schuttersplein :
0 groep 3 - mevr. Frederique Los/
mevr Martina van der Meij
0 groep 4 - mevr Willianne Boom
0 groep 5 - mevr. Lisanne Peverelli
0 groep 6 - mevr. Annemarie
Potters/
mevr. Famke van den Berg
0 groep 7 - mevr. Lianne van Horssen

Dependance Van Goudoeverstraat :
0 groep D3 - mevr. Roma Hentenaar (do 19-3)
0 groep D4 - mevr. Jolien de Langen /
mevr Henriëtte Verberk (do 19-3 o.v.)
0 groep D5/D6 - mevr. Annemarie v. Nes
/dhr. Mirco van der Sande
0 groep D7 - mevr. Judith Vermeulen (ma 23-3)

(het rondje van uw keuze aankruisen)

Het gesprek met de groepsleerkracht bij voorkeur op:

O
O
O
O

geen voorkeur
donderdagavond 19 maart
maandagavond 23 maart
de middag is ook mogelijk

(het rondje van uw keuze aankruisen)

