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Kennismakingsgesprekken  

Dit jaar starten we, zoals u weet, met een kennismakingsgesprek met de ouders van groep 3/4 

t/m 7. Met de leerkrachten van groep 3 zullen deze gesprekken na de herfstvakantie 

plaatsvinden.  

 

In dit kennismakingsgesprek met de leerkracht kunt u als ouder informatie delen over uw kind. 

Deze kennismakingsgesprekken worden gehouden op dinsdagavond 17 en 

donderdagmiddag 19 september. U kunt zich daarvoor inschrijven via Social Schools. De tijd 

van inschrijven is vrijdag 13 september om 15.30 uur tot zondag 15 september 22.00 uur. Als u 

meerdere kinderen heeft, zorg dan dat u, tussen de gesprekken, 10 minuten heeft om naar een 

ander lokaal te lopen.  

 

De leerkrachten van groep 8 zullen u op donderdagavond 19 september ontvangen voor een 

informatieavond met uw kind, zij kunnen u en uw kind dan alle informatie verschaffen voor 

komend schooljaar. 

 

Aanvulling /aanpassing op de INFO van september 

 De 1e studiedag is op maandag 28 oktober de kinderen zijn die dag vrij 

 De Mariaschool T-shirts worden nog niet verkocht door de ouderraad. In de 

ouderraadvergadering gaat men hierover in gesprek. U hoort zo spoedig mogelijk wat 

de nieuwe plannen zijn. 

 

Samen bouwen aan de toekomst! 

Woensdag 2 oktober om 8.45 uur bent u allen van harte welkom om in de aula 

een kop koffie of thee te komen drinken. 

 

Wij willen u graag voorstellen aan alle leden van de MR en OR. Zij zullen u kort vertellen wat zij 

allemaal doen voor de Mariaschool.  

 

Daarnaast willen wij heel graag met u in gesprek. Wat leeft er bij de ouders van Mariaschool? 

Waar kunt en wilt u bij helpen? Heeft u ideeën en adviezen voor onze school? Wij zullen u 

binnenkort nog meer informatie sturen. Wilt u de datum vast noteren? We hopen op een grote 

groep ouders die met ons  “Samen bouwen aan de toekomst”!! 


