
Hoi mama’s en papa’s, 

 

Tijdens een infoavond komt er vaak veel informatie op jullie af. Daarom hieronder nog een paar 
zaken om in jullie achterhoofd te houden: 

• HUISWERK: 
• wordt meegegeven op maandag 	
• woordpakket elke dag schrijven (ma./di./woe.)	
• elke donderdag is het dictee van het woordpakket	
• begin schooljaar: regelmatig een tafeltoets	
• tafelkaartjes en woordkaartjes thuis regelmatig oefenen 

 
	

• Rekenwijzer:  
• Vooraan inhoudstafel per onderdeel	
• 4 verschillende kleuren:  

• rood: getallenkennis 
• blauw: bewerkingen 
• groen: meten en metend rekenen 
• paars: meetkunde 

• Gebruiken: in de klas, thuis  → altijd in de huiswerkkaft houden 
 
 

• AGENDA: 
• graag elke dag even handtekenen	
• moest er iets zijn, noteer het gerust in het agenda	
• gegevens van de juf kan je hierin vooraan terugvinden	
• drankkaart gewenst: noteer het even in de agenda of vraag een briefje aan de juf.  

 
 

• PRAKTISCHE AFSPRAKEN OP SCHOOL: 
• Onze school opent vanaf 8 uur de poorten.	
• Bij geval van nood kan je steeds beroep doen op de voor-en naschoolse kinderopvang 

‘Dolfijn’.	
• Er zijn vier rijen:	
rij Githo                    rij bruggetje (parking Familia)      
rij kerk                rij vluchtheuvel 
 

• Willen jullie alle mogelijk zaken van je zoon/dochter voorzien van hun naam a.u.b.? 	

(brooddoos, fruitpotjes, koekendoosjes, drinkbus, … )	

 
 
 
 
 
 
 
 



• FRUIT OP SCHOOL 
• Elke voormiddagspeeltijd enkel een gezond tussendoortje: fruit, tomaatjes, 

komkommer, rozijnen, rijstkoek, …	

 
 

• Verjaardagen 
• Iets gemakkelijk om te smullen in de klas. 	
• Zelf servetten, mes, borden, ….. voorzien aub	
• Graag al in stukken gesneden. 

 
 
 

• TOT SLOT NOG EEN AANTAL DATA OM AAN TE STIPPEN IN JULLIE AGENDA: 
• facultatieve verlofdag: maandag 30 september	
• schoolfotograaf: woensdag 16 oktober	
• kerstconcert: donderdag 19 december	
• boerderijklassen: maandag 18 tot woensdag 20 mei	

 
 
Bedankt voor jullie komst! 
juf Griet, juf Kathleen en juf An	


