Beste ouders,

INFO 3de LEERJAAR

Materiaal :
Stevige boekentas. (regelmatig controleren en uitkuisen) alleen het nodige in de
boekentas!!!
Leer- en leesboeken mogen de kinderen uitlenen!!!
Werkschriften krijgen de kinderen van de school.
Pennenzak met schrijfgerei (studie)
Ringmap A4 met 2 ringen (gewone dikte)
Turnzak met turngerei
Zwemzak met zwemgerei
Afsluitbaar tasje in de boekentas voor fruit, koek en drinken (uit voorzorg voor de boeken
en schriften)
Indien we ander materiaal nodig hebben, laten we dat weten met een info in de
brievenmap of via de klasagenda bv. kartonnen doos, ingrediënten voor de kookles,
tuingereedschap, …
papieren zakdoekjes mee
flesje of drinkbus water mee voor in de klas
10u: fruit + drankje ( geen frisdrank)
in namiddag: fruit of koek + drankje ( geen frisdrank)
Opvang: nog iets extra meegeven.

Verplicht: naam met stift op verpakking koek of koekendoos.

Speelgoed op de speelplaats mag met goede afspraken…
HUISWERK + klasagenda

Er is huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag.
Planning van taken en lessen staan meestal op maandag in de agenda !
De taak staat op de dag dat het klaar moet zijn.
In het weekend moeten de kinderen soms WO leren of materiaal voor de les verzamelen.
In september gaan we van start met Kweetet (digitaal huistaak)
Vanaf het 3de leerjaar gaan de kinderen niet rechtstreeks naar de opvang maar naar de
studie en dit op maandag, dinsdag & donderdag van 15.45 tot 16.30 u.

Tijdens de WO- les is er soms een didactische uitstap of doe-activiteiten. Er volgt altijd
informatie via de klasagenda of de brievenmap.
Soms vraag naar materiaal via agenda
Inbreng van thuis is leuk en een meerwaarde voor de lessen WO

Na elk thema is er een toets (open- & gesloten boektoets)
De leerlingen krijgen WO-schrift & infoboek mee naar huis om te lezen (studerend lezen)
en studeren.
Tip : Beter regelmatig de leerstof WO kort doornemen met je kind en daarna aanzetten tot
zelfstandig leren !

Eerst studerend lezen en daarna B = begrijpen
W= weten + herhalen

Goede gewoonte:

Elke avond, onmiddellijk na het huistaak, neemt je kind de tijd om rustig de boekentas te
maken. Agenda, brievenmap, werk- en leerboeken terug mee naar school, drinkbus niet
vergeten,… Dit komt ten goede van de klaswerking. Iedereen vergeet eens iets, maar het
mag geen slechte gewoonte worden.
ALGEMEEN

Provisie & andere gelden worden enkel in het secretariaat geregeld.
Indien u daar vragen over heeft kan u terecht bij juf Katty
Maximumfactuur : er zal gevraagd worden om dit in 2x te storten.
Om de 14 dagen op woensdag zwemmen.

Verjaardagen worden gevierd in de klas.
De jarige mag (koekje, cake,snoepje, drankje,..) meebrengen.
Een hapje uit het vuistje is handig .

Communicatie met de leerkracht

Voor of na de schooltijd kan je mij altijd aanspreken. Je kan ook een afspraak maken of
nota schrijven in de klasagenda van uw kind.
Vriendelijke groeten,
Juf Yomi en Juf Inge

