
Infobrief derde leerjaar 

 

- Algemene afspraken in de klas / school: 

• Geld ophalen  = liefst gepast 

zwemmen: is een zwemkaart …13x zwemmen = 13.50 euro 

De kids eten hun boterhammen in de klas op. 

Boterhammen in een brooddoos (samen met een handdoek en een drankje in 

een draagtas). Drank niet bij schoolgerief steken…reeds vele natte schriften 

moeten drogen…Geen frisdrank. We raden water aan…Eventueel thermos met 

thee of soep (gelieve goed te sluiten). Alles voorzien van naam en klas. 

Tijdens het middageten zijn de kinderen stil (geen gebabbel)…Na het eten doen 

we iets rustigs en ontspannend. 

• Huiswerk (wiskunde en Nederlands) = geven we mee op vrijdag, spelling wordt 

meegegeven op maandag  afwerken tegen donderdag (de dag van het dictee) / 

afwerken taken op eender welke dag… 

• Dagelijks agenda nakijken ! 

• Zwemmen = dinsdag/ om de 14 dagen 

• Turnen  tijdens de zwemweek 1 uur op maandag, niet zwemweek 2 uren op 

woensdag 

• Turnzak blijft op school tot aan de vakantie… 

• KGD/PGD/ISL/NCZ = op donderdag 

• Bib   startdatum wordt meegedeeld 

• Medicatie = speciaal briefje invullen  toestemming geven aan de leerkracht om 

dit toe te dienen. 

• Koek/fruit en drank voor tijdens de speeltijd  om onze afvalberg te beperken 

graag een koekendoos. Drank graag in een drinkbus (ook hier raden we water 

aan…). Alles duidelijk voorzien van naam. 

• Woensdag = fruitdag  dan brengen we een stuk fruit of groente mee… 

• Afwezigheden = vanaf 4de kalenderdag een doktersbriefje / brief ouders mag tot 

4x op een schooljaar! 

 Ouders verwittigen zelf de school wanneer het kind afwezig is. Ook de reden 

van afwezigheid melden. Indien geen telefoon, zal de school zelf contact 

opnemen. 

• Brieven worden meegegeven in kaft --> dagelijks eens nakijken. 

• Zakdoeken zijn welkom… 

• Boekentassen regelmatig nakijken! 

• Kinderen brengen een leesboek mee van thuis om in de klas te lezen en te 

bewaren. 

• Iedere week  1 kind is dan kind van de dag  je mag die dag iets meebrengen 

dat leuk of belangrijk is voor jou  die dag word je in de bloemetjes gezet. 

• We zijn op zoek naar mensen voor de “ouderraad”. Bij interesse mag u altijd 

contact opnemen met de juffen of directie. 

• Meer info over onze school staat te lezen op de schoolsite. Van 1/9 tot 11/9 moet 

u zich digitaal aanmelden. Deze knop zal u zien staan op de home pagina. 

Gelieve dit voor 11/9 in orde te brengen. 



• Bingelaccount zal de komende dagen in orde gebracht worden. De codes 

verschijnen in het agenda van uw kind. 

• Bij vragen mag u ons steeds contacteren via de schoolmail. Tijdens de 

schooldagen proberen wij u zo snel mogelijk te beantwoorden. 

deborahj@hetklaverbos.be of sallydv@hetklaverbos.be 

 

 

- Nederlands: 

 methode Talent – Samen taal maken 

 werkschrift, taalboek, spellingschrift 

 schrijven, lezen, denken over taal mondelinge vaardigheden 

 1 thema per drie weken 

 evaluatie na elk thema 

 

 

- Spelling: 

 Zit mee in de methode Talent 

• elke maandag bespreking woordpakket + inoefening op dinsdag 

• pakket thuis oefenen tegen donderdag  partnerdictee 

• dictee = ook ongeziene woorden met dezelfde regel (oefen dus ook in het 

spellingschrift)… 

• eventueel oefenen op bingel 

 

- Wiskunde: 

• Methode Reken Maar! 

•  12 blokken die we verdelen over 6 schriften. 

•  Elk domein heeft een verschillende kleur: 

Getallenkennis = rood 

Bewerkingen = blauw 

Meten en metend rekenen = groen 

Meetkunde = paars 

• Niet alles zal gemaakt worden --> eventueel thuis maken als inoefening voor 

toetsen... 

• Deze methode sluit aan bij bingel  daar kan dus extra geoefend worden. 

Belangrijkste leerstof: rekenen tot 1000, kloklezen, cijferen tot 1000, tafels!  

- Wereldoriëntatie: 

• methode Mikado 

• leerwerkboek  

• leerwerkboek is verdeeld in 4 seizoenen 



• Toetsen worden op voorhand aangekondigd  de gekende leerstof wordt in 

fluo aangeduid. 

• verkeer = knipperlicht 

 

- Hoekenwerk: 

• ongeveer 1x per week  

• doorschuifsysteem 

- We proberen het individueel werken aan te moedigen zowel tijdens de lessen maar 

ook eventueel in bundels of op werkbladen aangepast aan hun eigen kunnen… 

      -    Fijn schooljaar voor iedereen !! 

 

 


