De start van het
2de leerjaar
Agenda
- Graag eerste blad invullen tegen maandag 6 sept.
- Elke dag de agenda controleren en handtekenen.
- Na het maken van de huistaak → afvinken 

Turnkledij
Wie al turnkledij heeft, brengt deze mee
in een turnzakje samen met
sportschoenen (genaamtekend).

Wie geen turnkledij heeft, brengt enkel een turnzakje
met sportschoenen mee.
Gelieve in de agenda te noteren wat je nog tekort hebt
zodat juf Hilde in de turnles uw kind van het nodige
materiaal kan voorzien (komt op de schoolrekening).
L2A en L2B hebben op donderdag een vaste les
bewegingsopvoeding.
Daarnaast hebben ze op woensdag een tweede les
bewegingsopvoeding indien er geen zwemmen is.
(zie zwemkalender)

Wat heb ik nodig?
- een stevige schooltas, GEEN trolley
- een pennenzak
- een herbruikbare drinkbus
- uniformschort
- een doos zakdoeken
- een doosje voor de tafelkaartjes
- een rekkermap voor de huiswerken en brieven
- een fluojas

Over het huiswerk
Op maandag, dinsdag en donderdag voorzien we een
huiswerkje (ongeveer 15 min. werktijd).
Tip: U kunt uw kind inschrijven voor de studie.
(pennenzak met schrijfgerei voorzien!)

Koek en fruit voor in de speeltijd
Zwemmen
We zwemmen tweewekelijks op woensdag .
L2A start op 8 september
L2B start op 15 september

voormiddag: fruit in een doosje (geen koekjes)
namiddag: koek of fruit in een doosje
Gelieve alle doosjes te naamtekenen.

Het fruit voor die dag moet in de zwemzak.
Tip: Zorg voor makkelijke kledij zodat het omkleden vlot
verloopt.

Boeken kaften
Activiteiten doorheen het jaar

Graag de agenda kaften met het doorzichtig kaftpapier
gekregen op de welkomdag.

- 17 oktober: Eerste Communie
- 27 tot en met 29 juni: boerderijklassen
Later
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