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Beste ouders van de derde kleuterklas,

Zemst, 29 juni 2018

Volgend schooljaar start jouw dochter/zoon in het eerste leerjaar.
Dit is toch weer een hele nieuwe stap. We doen dan ook ons uiterste best om dit zo goed
mogelijk te laten verlopen.
Tijdens het voorbije schooljaar waren er al meerdere kennismakingsactiviteiten en ook
deze week was er nog een speciale kennismakingsactiviteit.
Om op de eerste schooldag al kort kennis te kunnen maken met jullie, ouders, zijn jullie op
maandagmorgen 3 september 2018 uitzonderlijk welkom in de klas. Tussen 08.00 uur en
08.35 uur zijn de juf en de meester in hun klas en is het de bedoeling dat je samen met
dochter/zoon even goeiedag komt zeggen. Om 08.35 wanneer de schoolbel gaat nemen we
afscheid en maken de kinderen voor de eerste keer een rij met hun nieuwe juf of meester.
Verder zal er ook reeds op dinsdagavond 4 september 2018 om 19.30 uur een ouderavond
zijn waar de leerkracht meer uitleg geeft over de werking van het eerste leerjaar.
Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn kan je contact opnemen met de
juf/meester.
Juf Ellen
0476/52 80 60
Meester Pieter
0474/87 58 99
Hier een aantal praktische inlichtingen die wij u nu al willen meedelen.







Het kan zijn dat we de eerste maandag al gaan zwemmen. Best dus je zwemgerief meebrengen
Let er op dat de schooltas groot genoeg is kan zodat o.a. het agenda (30 x 33 cm) er zeker in past. Liefst een
schooltas met een stevige rug, eentje die blijft staan.
Voor de les lichamelijke opvoeding wordt er een uniform (bordeaux broekje, grijze T-shirt met logo) via de school
verkocht. Hierover krijg je tijdens de ouderavond nog de nodige inlichtingen.
Als schoen zijn eenvoudige sportschoenen te verkiezen (bij voorkeur met velcro-sluiting). Deze geven meer steun
aan de voeten. Het moeten wel schoenen zijn met zolen die geen strepen maken op de sportvloer. (alles best
duidelijk getekend)
Je kan op school een handig turnzakje (rugzakmodel) met strop kopen. Dit is niet verplicht, maar het zorgt wel voor
een verzorgder uitzicht in de gangen.
De leerlingen op onze school beschikken over alle noodzakelijke materialen om de lessen en activiteiten, die nodig
zijn tot het bereiken van de eindtermen, goed uit te voeren. Deze materialen worden hen zonder enige vergoeding,
gratis ter beschikking gesteld. Het is niet verboden om ook de eigen materialen te gebruiken. Om overbodige rommel
op de schoolbanken te vermijden onderstaand een toelichting over klasmaterialen die kinderen, indien ze dit zelf
willen, ook persoonlijk mogen meebrengen.
* We gebruiken heel vaak kleurpotloden, dus kleurpotloden (max 12) in een praktisch metalen doosje kan handig zijn.
Ook stiften komen geregeld van pas.
* Een vulpen is nog niet nodig. (Hierover krijg je later meer inlichtingen)
* De ervaring leert ons ook dat er elke jaar heel wat kinderen een A4-kaft aankopen om brieven of papieren in te
steken. Dit moet je voor het eerste leerjaar NIET doen. Alle kinderen krijgen een kaft van de school.

juf Ellen, meester Pieter
meester Gi

