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Brengen en afhalen

●

Ingang en verlaten school voor het derde leerjaar : tussen
kleuterschool en lagere school.

●

Rijen : er wordt verwacht dat de kinderen weten met welke rij ze
mee moeten. Als dit soms verandert, mag dit gerust in de laatste
kolom van hun agenda genoteerd worden.

De schooltas
●

Graag de schooltas zeker wekelijks eens controleren, zodat je kind
geen overbodige dingen meesleurt !

●

Wat zit er in de schooltas ?
○ agenda en postmap
○ een dikke trui : we laten de ramen en deuren zoveel mogelijk
openstaan.
○ fruitdoosje en goed afgesloten waterfles
○ de fluojas

De agenda
●

Op maandag wordt de huistaak voor die week opgeschreven. Samen
leren we ook hoe we die taken het best plannen : rekening houden met
hobby’s,...

●

Toetsen (wero) worden een week vooraf met rode balpen genoteerd.

●

Graag dagelijks hun agenda nakijken en op vrijdag ondertekenen.

●

In de laatste kolom mag u gerust noteren met welke rij uw kind mee
moet, of het op school moet eten,... Zo kan uw kind dit nog eens
controleren bij twijfel.

Huiswerk
●

Op maandag wordt het huiswerk meegegeven : het nieuwe
woordpakket moet 3x geschreven worden + een wiskundetaak. Het
huiswerk moet telkens op vrijdag terug ingediend worden.

Klasafspraken
●

In de klas kunnen de kinderen smurfen verdienen (en soms ook
eens verliezen). Wie 10 smurfen verzameld heeft, krijgt een sticker
in zijn agenda.

●

Tussendoortjes : 2x per dag is er een fruitmomentje : de kinderen
mogen dan hun fruit of groenten opeten. Koek is niet toegestaan.
De kinderen mogen een hervulbare waterfles meehebben.

●

Soms werken we met zelfcorrectie : de kinderen verbeteren hun
eigen werk met een correctiesleutel, of er wordt samen verbeterd.
Zo merken ze onmiddellijk waar en waarom ze fout waren (b.v.
begrijpend lezen).

Weekplanning

Wiskunde
●

We beginnen het schooljaar met een stevige herhaling van de
leerstof uit het tweede leerjaar.

●

Juf Cathérine en juf Liesbeth komen ons enkele uren per week
helpen, vooral voor wiskunde en begrijpend lezen.

●

De tafels zijn héél belangrijk in het derde leerjaar ! Ze worden nu
één voor één herhaald, en moeten echt vlot uit het hoofd gekend
zijn. Probeer elke dag enkele minuutjes te oefenen. We hebben
de tafels nodig om te leren cijferen, voor de breuken, om te delen
met rest,... Daarom is er ook elke dinsdag een tafeltoets
(tempo).

●

Niet alle leerlingen maken alle oefeningen. Oefeningen met een
driehoekje, zijn voor snelle werkers. Er is uitbreidingsmateriaal voor
wie dit nodig heeft.

Nederlands
●

Spelling : op maandag wordt het nieuwe woordpakket
aangebracht. Op vrijdag is er dictee.

●

Lezen : om het leesniveau goed omhoog te krijgen, moet er goed
geoefend worden !
➔ 1x per maand gaan we naar de bib. Wie zijn gerief niet mee
heeft, blijft op school. De boeken moeten dan zelf verlengd
worden ! Tijdens vakantieperiodes of bij afwezigheid verlengen
wij de boeken.
➔ Leesplezier : elke morgen, tijdens het fruitmomentje, wordt er
voorgelezen.
➔ Er wordt (bijna) dagelijks tijd gemaakt voor vrij lezen : de
kinderen lezen dan in een boek naar keuze.
➔ Juf Liesbeth komt een uurtje helpen bij begrijpend lezen.

●

Ook taalbeschouwing, luisteren, schrijven en spreken komen aan
bod !

Muzische vorming
●

Tekenen en knutselen (beeld) gebeurt vooral in de eigen klas.
Muziek, dans en drama doen we in de carrousel : via een
doorschuifsysteem met het vierde leerjaar.

●

Hier worden geen punten gegeven, maar de kinderen krijgen wel
soms een beoordeling in hun muzeboek.

Wero
●

Naast de verschillende thema’s uit ankers, komen ook enkele eigen
thema’s aan bod. Ook verkeer hoort hierbij.

●

Na elk thema is er een toets. Deze wordt een week op voorhand in
hun agenda genoteerd. Het is de bedoeling dat daar thuis wat voor
geoefend wordt. In de klas bereiden we de toets ook voor door te
herhalen, soms samen te vatten, oefenvragen te geven,...

●

Er wordt zo vaak mogelijk een leeruitstap of -bezoek aan een
thema gekoppeld, al zal dat dit jaar misschien net iets moeilijker
zijn…

●

Op vrijdag is er actualiteit : we bekijken en bespreken samen de
week van karrewiet (=jeugdjournaal). Elke week worden er ook
twee kinderen aangeduid die tegen de volgende week naar eigen
interesse een onderwerp uit de actualiteit van die week kiezen, en
daar op vrijdag (kort) over komen vertellen. Het is de bedoeling dat
ze dit vlot en met eigen woorden kunnen doen.

Godsdienst
●

De tijd door het jaar : we bespreken de kerkelijke feestdagen en de
aanloopperiodes er naartoe.

●

Verschillende thema’s.

●

Na het thema volgt een toets met open boek. Er moet dus niet voor
gestudeerd worden.

Bewegingsopvoeding
●

Van september t.e.m. januari krijgen de kinderen 2x per week
(maandag en dinsdag) sportles van juf Hilde.

●

Vanaf februari gaan ze elke week op dinsdagvoormiddag
zwemmen, en is er op donderdagvoormiddag sport.

Praktisch
❏

Fluojas

●

De fluojas is verplicht ! Bij elke uitstap moeten de kinderen
hun fluojas aanhebben. De kinderen van het derde leerjaar
krijgen nog een gratis nieuwe fluojas.

❏

Groene zak

●

Soms wordt materiaal meegegeven in de groene zak. Het is de
bedoeling dat de zak daarna terugkomt naar de klas.

❏

Fruit + drinkfles

●

Er wordt elke morgen tijd gemaakt om het fruit of de groenten
op te eten. We maken er tegelijkertijd een gezellig
voorleesmomentje van. In de namiddag eten de kinderen het
fruit dan op aan hun bank.
Graag water meegeven in een goed afgesloten, hervulbare fles.
De flessen gaan ‘s avonds mee naar huis om te wassen. De
flessen mogen in de klas bijgevuld worden.

●

Praktisch
Indien u nog vragen hebt, kunt u altijd mailen of iets in het agenda
noteren !

