
 

OUDER-KIND INLOOPAVOND 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 

 

Op dinsdag 20 september organiseren wij onze eerste “ouder-kind inloopavond” van 17.00 tot 19.00 

uur. Deze avond is ter vervanging van de “ouder infoavond”. Wij nodigen jullie allemaal van harte uit 

om samen een kijkje te komen nemen in de school. Jullie zijn welkom in de eigen groep, maar neem 

ook gerust eens een kijkje in de rest van de school. 

 

De afgelopen twee schooljaren zijn jullie als ouders/verzorgers maar zeer minimaal in de school 

geweest. De reden hiervoor is bekend. Inmiddels zitten de leerlingen allemaal weer in een nieuwe 

groep en waarschijnlijk zelfs op een nieuwe etage. Met de opzet van onze ouder-kind inloop avond 

hopen we jullie “opnieuw” kennis te laten maken met onze school en alle onderdelen, acties, 

activiteiten, ondersteunde partijen en noem maar op die de Spoorzoeker te bieden heeft. 

 

Het is een vrije inloop avond zonder gezamenlijk toespreek moment. Jullie kunnen dus gewoon 

binnenlopen tussen 17.00 en 19.00 uur. De één blijft misschien 10 minuten, de ander een half uur. 

Voel jullie in ieder geval vrij om een rondje te lopen door de gehele school. De leerlingen kunnen in 

hun eigen groep vertellen en laten zien waar we zoal mee bezig zijn. Ook krijgen jullie hier een kijkje in 

de verschillende methodes en andere onderwijs activiteiten die plaats vinden in de klas.  

 

Verder is de avond bedoeld om informeel kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en). Wij zullen 

geen leerresultaten, kind kenmerken of andere individuele zaken bespreken. Hiervoor is het eerste 

oudergesprek bedoeld, deze uitnodiging volgt later. Uiteraard kunnen en mogen er tijdens de inloop 

avond wel algemene vragen gesteld worden.  

 

Tijdens de inloopavond zullen er ook verschillende partijen aanwezig zijn die school op allerlei 

manieren ondersteunen. Denk hierbij aan onze MR en Oudervereniging, maar ook Impuls, de 

bibliotheek en meerdere vakdocenten. Neem gerust een kijkje bij de “stands” van deze voor ons zeer 

belangrijke ondersteuners. 

 

Voor alle overige en praktische informatie van school verwijzen we jullie graag naar onze schoolgids. 

Deze ontvangen jullie ook dit jaar weer allemaal op papier. Verder worden jullie door middel van onze 

digitale nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van alle schoolontwikkelingen, acties en 

activiteiten die plaats vinden.  

 

Komende week ontvangen jullie van de groepsleerkracht(en) een kort overzicht met de laatste 

nieuwtjes en praktische informatie die geldt voor zoon/dochter in ieders betreffende groep.  

 

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op dinsdag 20 september tussen 17.00 en 19.00 uur op 

onze eerste OUDER-KIND INLOOPAVOND! 

 

Groeten, 

 

Team De Spoorzoeker 


