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Beste ouders
Hier volgt een brief met heel wat praktische informatie over het 2de leerjaar. Er staan
3 leerkrachten klaar voor jullie bengels: juf Ann Schrauwen, meester Jens en juf Ilse.
Om praktische redenen zijn de kinderen opgesplitst in 2 klassen: 2A en 2B.
Wat hebben de kinderen nodig?
In principe niets, want de schoolbenodigdheden in het basisonderwijs worden gratis
ter beschikking gesteld. Maar ze mogen wel eigen schrijfgerei, kleurpotloodjes, ...
gebruiken.
Toch moeten ze hiervoor zelf zorgen:
 één map met twee ringen, A4-formaat, met rugdikte van ongeveer 8 cm. Dit
wordt onze verzamelmap.
 stevig kaftpapier waarmee u alle leerboeken (3) kaft.
 een doos zakdoekjes (en eventueel een keukenrol)
* Boeken:
Gelieve deze zo snel mogelijk te kaften. Breng telkens een etiket aan met de naam
van uw kind erop en de titel van het boek. Bv.: Mieke Peeters – Tijd voor Taal –
Werkschrift A.
Dit zijn 3 taalboeken. Kan iedereen in orde zijn tegen maandag 11/9? LET OP: A-boek
en stappenboek steeds mee naar school brengen, ook al zijn ze niet gekaft. We
werken reeds met die boeken.
* Turnen:
We turnen op maandag en op donderdag. Soms krijgen ze ook extra turnen op
woensdag.
* Agenda en brievenmap:
Deze is een belangrijke communicatie tussen de school en thuis. Alle berichten,
mededelingen, taken, ... komen daarin terecht. Kijk deze dan ook dagelijks in
alstublieft. Handteken minstens wekelijks de agenda.
*Zorg ervoor dat brooddozen, fruit- en koekendozen steeds voorzien zijn van hun
naam. Zo komen ze sneller terug bij de juiste eigenaar.
* Voor- en nabewaking:
De voor- en nabewaking gaat door in de grote zaal van de kleuters op Tandem 1.
* Onze mailadressen:
ann.schrauwen@detandem.net
jens.cobben@detandem.net
ilse.delanghe@detandem.net
Deze mag u gebruiken wanneer u vragen hebt of u wenst ons te spreken of ...
Juf Ann, meester Jens en juf Ilse
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