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Beste ouders,  

Hartelijk welkom in het eerste leerjaar! Ik hoop dat we samen een leuk en leerrijk 
schooljaar mogen beleven. In deze brief volgen enkele praktische zaken i.v.m. het 
begin van het schooljaar. 

Nog mee te brengen naar de klas (sommigen hebben dit al meegebracht): 

- 2 A4 ringmappen 

- 1 grote, dikke map 

- Stabilo-pen en vullingen, opgelet links/rechts 

- 2 foto’s van je kind (om te knutselen) 

- 1 wit T-shirt (ook om te knutselen) 

- Turngerief: turnzakje, T-shirt, broekje en turnpantoffels (alles naamtekenen 
a.u.b.) 

- Oude tijdschriften 

- 1 doos zakdoekjes voor klasgebruik 

- Zwemgerief: zwemzak, badpak of zwembroek, grote en kleine handdoek 
(meebrengen wanneer het zwemmen is, zie lijst) 

Enkele afspraken in het eerste leerjaar: 

- Bij aankomst op school gaan de leerlingen naar de speelplaats. Bij het 
eerste belsignaal gaan ze in de rij gaan staan. 

- Elke dag na de speeltijd van 10u10 eten we een stukje fruit en drinken we 
een drankje in de klas. Bij warm weer ook nog een extra drankje tijdens de 
namiddag. In de voormiddag wordt er enkel fruit gegeten. Gelieve hiermee 
rekening te houden. De kinderen die nog een koekje meenemen voor in de 
opvang na school, gelieve de naam van je kind op het koekje te schrijven. 

- De turnzak blijft op school in de turnzaal. Tijdens de vakantie gaat de 
turnzak mee naar huis om te wassen. Geef deze na de vakantie terug mee 
met je kind. 

- Het zwemgerief brengen de kinderen mee op de dag dat we gaan 
zwemmen, en ze nemen deze na school terug mee naar huis. Wanneer we 
gaan zwemmen, vindt u terug op de zwemlijst die we uitdelen. 

- Op het einde van de schooldag gaan we samen met alle kinderen tot aan 
de speelplaats onder het afdak. De kinderen die nog niet afgehaald werden 
gaan samen naar de opvang, onder het afdak van de oude speelplaats, bij 
juf Lily. 
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- Een verjaardag in de klas: jullie mogen zelf kiezen wat de kinderen 
meebrengen om te trakteren (enkel geen slagroomtaarten a.u.b.). 

- Op de eerste infoavond in de klas zal ik extra pedagogische en didactische 
uitleg geven. 

- Op vrijdag 7 september geef ik al het materiaal mee om te kaften en te 
voorzien van een etiket. Dit zijn alle werkboeken voor het volledige 
schooljaar. TIP: Voorzie genoeg kaftpapier, want het betreft redelijk veel 
boeken, maar dan is alles meteen in orde voor dit schooljaar. LET OP! 
Leesboekjes niet kaften, ook niet voorzien van etiket, die zijn reeds voorzien 
van een plastic mapje. 

- Breng al het materiaal terug mee op maandag 10 september 2018 

- Kijk alle dagen het agenda na, en teken deze ook af. 

- Vul het inlichtingenblad (vooraan) in de schoolagenda in. 

- Kijk ook alle dagen in de brievenmap/blauw plastic mapje, vooral in het 
begin van het schooljaar. Vergeet de gelezen brieven er niet uit te halen. 

- Indien uw kind geld moet betalen, dan kan dat op het secretariaat bij juf 
Katty of in een gesloten omslag aan de juf met de vermelding van naam en 
klas. 

- Tenslotte willen we ook nog vragen om dagelijks 10 minuten luidop te lezen 
samen met uw kind. 

 

Zo, dit was het al zo een beetje, meer uitleg volgt op de infoavond. 

Tot dan! 

Juf Inge 

Juf Sabine 

Juf Laura 

mailto:info@bsdevogelzang.be
http://www.bsdevogelzang.be/

