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 leerjaar: informatie schooljaar 2020-2021 

 

 

 Enkele algemene afspraken   
* Woensdag is onze fruit – dag: zelf fruit meebrengen. 
 
* Gelieve koekendoosjes en drinkbussen te voorzien (naam + klas erop vermelden). 
 
* Zwemmen = gratis voor L6 
 zwemkaarten kunnen terugbetaald worden of doorgegeven worden aan broertjes / zusjes,… 
 
* Zwemweek (zwemmen + 1u turnen)  en turnweek  (2u turnen) 
 we zullen de juiste turnmomenten en de data van het zwemmen communiceren via het 
agenda van uw kind, dit kan namelijk verschillen van klas tot klas. 
 
* Turngerief: groene school T-shirt of witte T-shirt, zwarte broek, turnpantoffels  mag op 
school blijven. 
 
* Boeken/ schriften kaften?  We vragen om leerboeken te kaften, schriften mogen gekaft 
worden (maar dit moet niet). 
 
* Als uw kind afwezig is, gelieve dan zo snel mogelijk het secretariaat van de school te 
contacteren.   
Momenteel hanteren wij de opgedragen corona-maatregelen. Dit houdt onder andere in dat, 
wanneer uw kind onwel wordt op school, het onmiddellijk uit de klasgroep wordt gehaald.  
Vervolgens wordt u op de hoogte gebracht, met het verzoek uw kind op te halen van school. 

 
 Gelieve 2 dozen papieren zakdoekjes mee te geven. Die komen zeker van pas! 

 
 

 Wiskunde  

  
- We werken met Reken Maar! Na elk blok volgt er een toets, dit is dezelfde werkwijze als in L5. 
- Rekenwijzer: dit leerboek kan helpen bij het voorbereiden van toetsen. 

 
 

 Nederlands  

 
- We werken met een nieuwe methode: ‘Talent’. 
 spelling: we brengen het woordpakket aan op maandag, op vrijdag volgt telkens het dictee 
 toetsen vinden plaats als er 3 thema’s afgewerkt werden (dus na thema 3, na thema 6 en na 
thema 9) 
 spreekbeurten: een uitvinding (begin december), 1 spreekbeurt naar keuze (voor Pasen) 
 leesdagboek: een extra woordje uitleg bij het leesdagboek vinden jullie in de bijlage  

 
 

 WO   

 
 We werken verder met hetzelfde bronnenboek als 5, het bronnenboek steekt in een nieuw 
jasje! 
 Enkele thema’s die dit schooljaar aan bod komen: ons zonnestelsel, indeling van de 
gewervelde dieren, ‘tijd’ (de préhistorie, de Grieken, de Romeinen,…), oefeningen met de atlas 
(Europa, klimaattypes,…), zintuigen en zenuwstelsel,… 
 



 

 Frans  

 
- We starten met een herhaling van het vijfde leerjaar.  Tijdens deze herhaling zal er telkens 
een overhoring plaatsvinden op maandag en donderdag.  We zullen dit steeds communiceren 
via het agenda. 
- Na de herhaling starten we met unité 21, dit is nieuwe leerstof. 
- Oefenen kan op Bingel; teksten en woordenschat kunnen ook op Bingel beluisterd worden. 
 
 

 Engels  

 
- Nadruk ligt op het ‘spreken’; geen huiswerk, geen toetsen 
 

 

  Scholenbeurs  
 
Omstreeks half januari wordt er een scholenbeurs georganiseerd, waarop wij u vriendelijk 
uitnodigen, samen met uw kind.  Zo kunnen jullie kennismaken met enkele scholen.  Wij 
moedigen wel aan om als gezin samen enkele scholen te bezoeken, om zo de beste keuze te 
maken. 
 
 

 Talentklassen 2020-2021   

 
We vertrekken op maandag 25 januari 2021 (terug op vrijdag 29 januari 2021), de datum van 
de info-avond omtrent de talentklassen volgt nog. 
 
 

 Ouderraad 

 
Onze ouderraad is steeds op zoek naar helpende handen.  Als u graag een actief lid wordt van 
onze ouderraad, mag u zich altijd melden. 
 
 

 Vragen? 

 
juf Ina (L6A): inab@hetklaverbos.be 
juf Cindy (L6B): cindyr@hetklaverbos.be 
meester Sam (L6C): meestersamv@hetklaverbos.be  
 
 

 Facebook 
 
Ouders en plusouders kunnen ons volgen op Facebook: 
zoek even naar Klaverbos Zes en we voegen jullie zo snel mogelijk toe. 

 
 
 
Bedankt! 
 
Juf Cindy, meester Sam en juf Ina 
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Mijn leesdagboek 
 

Lezen is leuk, al is nog niet iedereen daarvan overtuigd!  Om het leesplezier een beetje aan te 
wakkeren, maken we dit schooljaar een leesdagboek. 
 
Wat is een leesdagboek en hoe werkt het? 
We delen het schooljaar in in 3 periodes:  
1= september/oktober/november  
2 = december/januari/februari 
3= maart/april/mei 
Iedere periode lees je 3 boeken (zie bijgevoegde lijst). 
We verwachten dat je van elk boek een verwerking maakt.  Op een blad noteer je:  
-  de titel en de auteur van het boek 

-  de uitgeverij en het jaar van uitgave  

-  het aantal pagina’s  

Daarna geef je de korte inhoud weer.    
Telkens maak je ook iets dat bij het verhaal past, maar je mag, bijvoorbeeld, niet steeds een 
tekening maken.  We zouden je graag wat creatiever zien.  Daarom krijg je enkele voorstellen om 
uit te kiezen (zie blad 3). 
Op het einde van elke periode, worden de leesdagboeken nagekeken, zodat wij kunnen 
meegenieten van alle werkjes. 
 
Enkele tips: Kies geen al te dikke boeken, als je weet dat je niet graag leest, ga in de bib op zoek 
naar leuke boeken, snuffel eens in de klasbib, wacht niet tot het laatste moment om te beginnen 
lezen. 
 
Wij zullen zowel in de klas als thuis hieraan werken, dus zorg ervoor dat je steeds je leesboek en 
leesdagboek bij de hand hebt.   
 
Alvast veel (lees)plezier!              
Juf Ina, juf Cindy en meester Sam 
 
 

Overzichtslijst boeken 
 
Periode 1 
- een historisch verhaal 
- een informatief boek 
- een strip  
 
Periode2 
- een sprookje 
- spanning en avontuur 
- een ‘knutselboek’  
(maak als verwerking iets uit je knutselboek) 
 
Periode 3 
-  een detective  
-  een dierenverhaal 
-  een boek naar keuze 
 

 


