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Beste ouders,

Sinds vandaag gaat jullie zoontje of dochtertje naar de “grote” school.
Wij hopen dat hij/zij zich snel thuis zal voelen in ons klasje.
Onze klas telt
eerstejaarsstudentjes, waarvan jongens en meisjes.
Wij turnen 2x per week: nl. dinsdag- en donderdagnamiddag. Om de 6 weken
is er een extra turnles op woensdag. Voor de turnles dragen de kinderen een
blauw sportbroekje (zelf aan te kopen), een t-shirt met het logo van de school
(deze wordt meegegeven en verrekend via de schoolrekening) en
sportschoenen waarmee de kinderen zowel binnen als buiten kunnen turnen.
Voor onze klas is het niet nodig boeken te kaften.
De kinderen krijgen een kartonnen map. Dit is de brievenmap (of postmap of
heen- en weermap). Ze wordt gebruikt om brieven en huistaken mee naar
huis te nemen. Gelieve deze map dagelijks na te kijken. Een briefje van
mama of papa voor de juf mag u ook in hierin steken.
Deze map blijft nooit thuis! We gebruiken ze dagelijks. Om ze te verstevigen
mag u ze samen met uw kind “personaliseren” of versieren en plastificiëren.
U zal dagelijks een infoblad (agendablad) krijgen. Hiermee willen wij jullie op
de hoogte houden van de activiteiten in de klas en de leerstof die we gezien
hebben.
Op de achterzijde van het agendablad zullen regelmatig oefeningen (huiswerk)
staan. Zo kan u met samen uw kind thuis oefenen. Lukken de oefeningen
vlotjes dan is alles OK. Merkt u dat het nog wat moeilijk gaat dan kan het
nuttig zijn de oefeningen later nog eens te hernemen.
Het infoblad mag thuis blijven.

Voorzie voor tijdens de speeltijden een goedsluitende drinkbus en –beker.
Deze mag alleen met water gevuld worden. Het is handig om de drinkbus in
de plastieken zakje te steken. Soms loopt ze toch uit en wordt alles in de
boekentas nat. Wie wil knabbelen brengt fruit of een koekje mee in een
doosje.
Gelieve al het materiaal van uw kind duidelijk te tekenen. Dit bespaart u en
ons een heleboel zoekwerk naar verloren voorwerpen.
Tot zover de eerste afspraken en inlichtingen.
Wij hopen op een fijne samenwerking en wensen iedereen een superleuk
schooljaar!
Juf Lieve en juf Joyce

INVULSTROOKJE VOOR TURN T-SHIRT
Wij, ouders van

_________________________________

bestellen een/geen turn t-shirt met het logo van de school.

