Welkom in het eerste
leerjaar!
1. Welkom in onze klas!
Jullie zijn allemaal welkom op onze infoavond die zal
doorgaan op 1 september vanaf 18u tot 19u.
We zouden willen vragen om deze brief zeer grondig door te nemen en op
voorhand al enkele vragen te noteren. Op de infoavond zullen we starten met het
beantwoorden van jullie vragen. Nadien gaan we naar de klassen waar jullie het
materiaal kunnen inkijken. We sluiten onze infoavond af met het beantwoorden
van eventuele persoonlijke vragen/opmerkingen.

2. Wat moet ik meebrengen naar de klas?
o
o
o
o
o
o
o

2 A4-mappen
grote, dikke ringmap
stabilo-pen en vullingen (links, rechts)
2 foto’s van je kind om te knutselen
1 witte T-shirt om te knutselen
turngerief
1 doos zakdoekjes voor klasgebruik

Gelieve bovenstaand materiaal te naamtekenen!

3. Dagverloop
8u30 – 9u
9u – 10u10

- onthaal in de klas: brieven/maaltijden
- schoolagenda invullen
- leesmoment
- instructies rekenen en taal

10u10 – 10u25

Speeltijd

10u25 – 12u05

- inoefenen rekenen en taal

12u05 – 13u25

Speeltijd

13u25 – 14u15

Wereldoriëntatie of muzische opvoeding

14u15 – 14u25

Speeltijd

14u25 – 15u30

- afwerken activiteit muzische vorming of
wereldoriëntatie.

4. Turnen en zwemmen
Wij gaan om de twee weken gaan zwemmen, dit is gepland op woensdag. Dit
wordt ook meegedeeld via de schoolagenda en de algemene kalender van het
school (meegekregen begin schooljaar). De kinderen brengen op de dag
zelf hun zwemzak mee naar school. Indien ze niet in orde zijn, is er
zwemgerief op school te verkrijgen. De kalender met de dagen waarop
we gaan zwemmen, is ook terug te vinden op de website van onze
school: www.bsdevogelzang.be.
De kinderen hebben wekelijks 1 uur lichamelijke opvoeding op donderdag. Bij de
start van het schooljaar kan u een turn t-shirt van de school aankopen. Dit is niet
verplicht. We vragen wel een witte t-shirt, donkere broek en schoenen met witte
zolen. De turnzak blijft op school. In de vakantie gaat de turnzak naar huis om te
wassen, op maandag gaat hij terug mee naar school.

5. Methodes
Rekenen
Taal
Schrift
Wereldoriëntatie
Muzische opvoeding

Ijsbergrekenen
Mol en beer (nieuwe versie)
Luna
Wouw
Muzomundo

6. Koek/fruit en drank
Na de eerste schooltijd eten we samen in de klas ons fruit/groente en water.
Gelieve het fruit te snijden zodat uw kind dit zelfstandig kan opeten.
In de namiddag moet uw kind een koek (of fruit) meebrengen samen met water.
We willen ook vragen om uw kind een drinkfles (die goed sluit!) mee te geven. Op
die manier kunnen we de afvalberg wat kleiner maken.
Wanneer uw kind jarig is, mag uw kind een apart verpakte traktatie voor elke
leerling meebrengen.

7. Huiswerk
Wij leggen de nadruk op lezen. Uw kind moet dagelijks 10 minuten lezen, dit kan
via zijn/haar leesboek, leesmap of verhaaltjesmap. Mogen we vragen om het
boekje uit de verhaaltjesmap altijd in de map te laten. Dit materiaal moet ook
dagelijks terug mee naar de klas. Belangrijk: de kinderen moeten de letters

fonetisch uitspreken, gelieve hier rekening mee te houden! (niet zoals in het
alfabet dus)
Het is ook belangrijk dat uw kind regelmatig gaat splitsen. Wanneer alle
splitsingen zijn aangebracht, krijgt uw kind een splitsdoosje mee naar huis om te
oefenen.
Uw kind zal geen schrijf- of rekenopdrachten als huiswerk krijgen, dit houden we
voor in de klas. De verwoording is heel belangrijk!
Vanaf de krokus-/paasvakantie krijgt uw kind 1 rekentaak en taaltaak mee per
week. Dit wordt meegegeven op maandag en moet vrijdag afgegeven worden.
Dit doen we als voorbereiding op het tweede leerjaar.

8. Rapporten
Er zijn 4 rapportperiodes.
Rapport 1: zonder quotering enkel geschreven feedback. (met oudercontact)
Rapport 2: zonder quotering enkel geschreven feedback. (zonder oudercontact)
Rapport 3: zonder quotering enkel geschreven feedback. (met oudercontact)
Rapport 4/eindrapport: enkel quotering aan de hand van eindtoetsen. (met
oudercontact)

9. Klasafspraken
De algemene communicatie verloopt via de schoolagenda en de brievenmap. We
willen vragen deze dagelijks na te kijken en de schoolagenda elke dag te
ondertekenen. Bij afwezigheden, gelieve dit telefonisch/persoonlijk te melden en
zo snel mogelijk te verwittigen. Dit kan door een doktersbriefje of briefje van
afwezigheid (4 keer te gebruiken). Nooit materiaal (boeken, schriften,
klikklakboekje, …) thuis laten. Het materiaal moet telkens terug naar school.

Tot dan!
We hopen op een goede samenwerking.
De juffen van L1

