
 

in het eerste leerjaar bij 

 juf Sally (1A), juf Marijke/juf Britt (1B) en juf Sofie (1C) 

Algemeen 

Belangrijke gebeurtenissen in een schoolweek: 

Maandag:                                                                                                                                                  

- Geldophaling  (omslag met naam erop + waarvoor de centjes dienen, gepast)                                                                       

- Invullen van de schoolagenda: maandag worden de taken opgegeven die tegen vrijdag klaar moeten 

zijn.  

 Dinsdag:  

- Om de twee weken zwemmen. In de zwemzak: grote handdoek + kleine handdoek, zwemgerief, 

reserve haarrekker voor de meisjes, ondergoed ( als je het zwemgerief thuis al hebt aangedaan ) 

- Lichamelijke opvoeding. In de turnzak: short, school t-shirt of witte t- shirt, reserve haarrekker en 

turnpantoffels. De turnzak blijft op school, tijdens de vakantie mag deze mee naar huis. 

- Tijdens de niet-zwemweek 2 turnuren , de andere week 1 turnuur. 

 

Woensdag: 

 - LBV = godsdienst, zedeleer, islam,… Dit is bij een andere juf en soms in een ander lokaal. 

- Fruitdag: Er worden die dag GEEN koekjes gegeten; iedereen brengt een fruitje van thuis mee. 

 

Donderdag 

- Lichamelijke opvoeding.  

 

Vrijdag: 

- LBV 

- Hoekenwerk 

- Huiswerk afgeven 

 

Ouderbetrokkenheid 
- Begeleiding uitstappen: ALS ( Corona! ) er uitstappen voorzien worden krijgen jullie een invulbriefje 

waarop jullie kunnen invullen of jullie als ondersteuning mee op uitstap kunnen gaan. Vb.: 

herfstwandeling, bezoek aan de markt, verkeerswandeling,… 

- Knutselactiviteiten; hiervoor kunnen we ook soms hulp gebruiken. 

- Klas facebook, zoek even op:  juf Sally – juf Marijke en juf Britt – juf Sofie en vraag een 

vriendschapsverzoek. Enkel voor ouders! 

 

 

 



Zwemmen 
- Makkelijke kledij aandoen. De kinderen kleden zichzelf aan en uit. Voorzie best steeds hetzelfde 

trainingspak met een vest voorzien van een rits. Voor die dag een groter paar sokken voorzien is 

handig. Klamme voetjes gaan niet makkelijk in kleine sokken ;) Lange haren in een staart of vlecht. 

De jongens moeten een aansluitende zwembroek dragen en een badmuts is NIET nodig. 

Graag geen veterschoenen als je kind dit zelf nog niet kan, ook kousenbroeken zijn niet handig. 

- Wie heeft er al een zwembrevet?  laten weten via briefje aan de juf. 

- De eerste zwemles worden alle leerlingen getest door de turnleerkracht. De kinderen zwemmen 

nadien in verschillende groepjes onder begeleiding van onze 2 zwemmoekes, de klasleerkracht, een 

andere leerkracht of de turnleerkracht. 

- De juiste data van de zwembeurten zullen nog meegegeven worden. 

- Er dient een zwemkaart aangekocht te worden, de brief volgt. 

 

Agenda:  mag gekaft worden   

- Eerste leerjaar = leren leren = leren plannen. 
- Juf vult de agenda in tot oktober/november op een los blad dat verzameld wordt in een mapje. Dit 

mapje woont in de huiswerkkaft, in boekentas en komt elke dag mee terug naar school. Elke dag 

wordt het agenda afgetekend door de ouders op de daarvoor voorziene plaats. Rond 

oktober/november, als de leerlingen er klaar voor zijn, vullen de kinderen hun ECHTE agenda zelf in. 

 

Huiswerk 
Volgende icoontjes vinden jullie terug in de schoolagenda: 

 
ELKE dag moeten jullie kinderen thuis lezen. Naast dit symbool staan elke dag de 

pagina’s die gelezen moeten worden uit hun leesboekje. Het leesboek woont in de 

huiswerkkaft en komt elke dag terug mee naar school. 
 

Elke week krijgt jullie kind een huistaak om de nieuwe letters in te oefenen. Meestal zijn 

dit 2 letters per week. Ze maken deze taak best thuis op een rustige plaats en dit met 

potlood. Het blaadje moet zeker niet in 1 keer afgemaakt worden. Jullie kunnen dit 

verspreiden over verschillende dagen. 

 

Elke week krijgt jullie kind een huistaak van rekenen over geziene leerstof van de weerk 

ervoor. Ze maken deze taak best thuis op een rustige plaats en dit met potlood. Het 

blaadje moet zeker niet in 1 keer afgemaakt worden. Jullie kunnen dit verspreiden over 

verschillende dagen 

 

In dit boekje, het “klikklak” boekje, komen alle letters die aangeboden zijn. Wat kunnen 

jullie hier thuis mee doen? Heel veel  : alle letters herkennen, alle letters in schrijfletters 

schrijven; als een soort dictee, verschillende woorden leggen die jullie kind dan kan lezen, 

dicteer een woord dat jullie kind zelf kan leggen. Maak een woord en laat jullie kind dit 

schrijven in schrijfletters,… Dit boekje komt elke dag terug mee naar school. 

 

Elke maandag krijgen de leerlingen al hun huistaken =  3 werkblaadjes. We steken deze huistaken in 
hun huiswerkkaft zodat ze netjes blijven. Ook het leesboekje steken wij elke dag in de huiswerkkaft en 
deze komt elke dag terug mee naar school. 
De huistaken MOETEN ten laatste vrijdag afgegeven worden. Jullie kunnen thuis zelf plannen 
wanneer deze gemaakt kunnen worden, rekening houdend met buitenschoolse activiteiten. Indien 
jouw kind dinsdag alle taken al terug afgeeft, heel goed. Maar er komen geen taken extra.         
Huiswerk moet gemaakt worden met potlood en niet met stift of bic. Elk werkje moet voorzien worden 
van naam en nummer. Sorry, voor alle moetjes  ! 



 

Bib ( vanaf dit jaar komt de bib naar school)  
De boeken van de bib blijven in de klas! 

 

Ziekte/afwezig 
- Bij ziekte school steeds verwittigen. 

- Achteraan in de agenda: 4 strookjes om zelf in te vullen. 

- Familiale redenen is GEEN geldige afwezigheid. 

- Indien meer dan 3 dagen afwezig, verplicht doktersbriefje bezorgen. 

 

Taal 
- Aanbieden en verwerken nieuwe letter per 2 dagen. 

Mama’s en papa’s; let op! Wij leren de letters aan op klank. Vb.: ‘K’ = ‘K’ en niet ‘KA”, ‘B’ is niet BEE 

Voorbeeldje: KIM = k - i - m = kim    KIM is niet KAA - IE - EM 

- Spelling vanaf kern 3. We doen om de dag dictee in een oefenschriftje.  

- Na elke kern is er een toets. Deze nemen we individueel af van elk kind en bevat volgende 

onderdelen: letterkennis- woordenkennis met en zonder tijdsdruk en een onderdeel spelling. 

Het is dus belangrijk om dagelijks de reeds gekende letters te herhalen. Zowel herkenning van 

leesletter en inoefening van de schrijfletter.  

TIP: Maak thuis gebruik van een oefenschriftje. Laat je kind de reeds gekende letters en verschillende 

woorden af en toe nog eens extra inoefenen in de vorm van een dictee. Kinderen die hun schriftje 

tonen in de klas worden hiervoor zeker in de bloemetjes gezet en krijgen een stempel bij hun werkje. 

Pas na Nieuwjaar worden letters aan elkaar geschreven 

 

Schrift 
Nieuwe schrijfletters. Wekelijks is er een schrijftaak, met daarop telkens de nieuwe schrijfletters. 

Alle begin is moeilijk, maar als er op een werkblad lijntjes staat is het de bedoeling dat de leerlingen 

hun letters tussen de juiste lijntjes schrijven. Probeer tijdens het huiswerk hierop toe te zien. 

 

W.O. 
- Per week of twee weken nieuw thema.  
- Themaboekjes + aanvulling van zelfgemaakte bundels. 
- Veel ontdekken 
- Na de meeste thema’s volgt er een toets. 
 
 

Rekenen 
- Getalbeelden, GEEN dobbelsteenbeelden  

- Rekenen tot 20 

- Splitsen d.m.v. splitshuisjes 

- Brug over 10 

- Begrip liter, meter en kilogram 

- Rekenkundige problemen (vraagstukken) 

- Rekenverhalen 

- Figuren, lijnen, ... 

- ... 

- Om de 2 weken volgt er een toets; na de verwerking van deze toets komen er op BINGEL voor elk 

kind apart oefeningen te staan om extra in te oefenen. Deze oefeningen MOGEN thuis gemaakt 

worden op de computer. Meer info over BINGEL volgt; iedereen krijgt een persoonlijke code. 



MuVo 
- Beeld, media, drama, muziek en beweging 

- Doorschuif in het eerste leerjaar = de juffen geven in de 3 verschillende klassen les.  

 

Hoekenwerk 
- Wekelijks vanaf oktober 

- Klasoverschrijdend = groepjes van 1A, 1B en 1C samen. 

- Doe- activiteiten 

 
Peters en meters vijfde leerjaar 
Enkele activiteiten dit jaar zullen mee onder begeleiding gebeuren van de meters en peters van het 

vijfde leerjaar. = Houvast op de speelplaats. 

 

Rapport 
4 keer per schooljaar. 

 

Afspraken  
Lunch = 12u15, in de klas onder toezicht van de klasjuf 

Boterhammen in brooddoos. 

Water tijdens de boterhammen, in drinkbus! 

Handdoek als tafelkleed ( de kinderen eten op hun schoolbank )  

 

Woensdag = Fruitdag 

Koekjes mogen niet worden opgegeten op woensdag! 

 

Fruit / Koek en sap = 10u 

Koekjes thuis uit de verpakking halen en in koekendoos steken.  

Sapjes mogen, maar water is veel gezonder.  

 

Verjaardag 

Door Corona mag er niets gegeven worden dat zelf gebakken is. Apart verpakte dingen kunnen wel. 

Op vraag van enkele ouders tijdens vorige contactavond maakten de juffen van 1 een verlanglijstje 
voor een mogelijk verjaardagscadeau. Dit is volledig VRIJBLIJVEND. 
Ik maakte een digitaal lijstje op www.lijstje.be, als je daar juf Sally zoekt, zou je het moeten vinden. 
 

Digitale communicatie 

Zo snel mogelijk invullen via de schoolsite, ZEER BELANGRIJK! 

 

Ouderraad 

We zijn opzoek naar enthousiaste mensen om dit terug op te starten. 

 

 

Wij hopen op een fijne samenwerking dit schooljaar en onze deur staat altijd open. 

Onze contactgegevens / GSM-nummer zal u vinden in de agenda 

Wie vragen heeft altijd welkom in het eerste leerjaar! 


