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Agenda 

- graag het infoblad invullen tegen maandag 5 

september 

- elke dag de agenda handtekenen. 

Turnkledij 
Wie al turnkledij heeft van grote broer  

of zus, brengt deze genaamtekend mee  

in een turnzakje samen met sportschoenen  

(stevige schoenen zonder veters). 

Wie geen turnkledij heeft, brengt enkel een 

turnzakje met sportschoenen mee.  De school 

zorgt dan voor turnkledij (komt op de rekening). 

L1A en L1B hebben op dinsdag een les 

bewegingsopvoeding, op woensdag afwisselend 

zwemmen of turnen. 

 

Gelieve uw kind gemakkelijke kledij te laten 

dragen op dagen waarop er zwemmen of turnen 

is (vb. geen schoenen met veters, geen 

kleedjes/hemdjes met veel knoopjes, geen 

kousenbroek…) 

Belangrijk voor het zwemmen: 

Wees, zoals elke dag, stipt op tijd. Wie te laat is, 

kan niet mee. Voor de jongens is er enkel een 

aansluitende zwembroek toegelaten. Met een 

zwemshort mag je het water niet in. 

 

De start van het  

eerste leerjaar 

Eerste Communie     

Zaterdag 13 mei 2023 om 11 uur  

in de Verrijzeniskerk (op school). 

Wat heb ik nodig? 

- een stevige schooltas, GEEN trolley 

- een lege pennenzak 

- een herbruikbare drinkbus 

- uniformschort 

- een doos zakdoeken 

Over het aanvankelijk rekenen 

In het weekend geven we het rekenboek mee naar huis 

zodat de leerstof gevolgd kan worden. 

Zeker nooit vooruitlopen in het rekenboek. 

Vanaf eind september: dagelijks 5 à 10 minuten rekenen 

oefenen (kwadraatbeelden en later rekenkaartjes). Iedere 

keer dat u oefent mag u een handtekening plaatsen op de 

rekenkaart. 

Over het technisch lezen 

De letters krijgt u mee. Knip de letters uit en bewaar ze 

thuis in een doosje. Oefen elke dag de aangeleerde 

letters en maak er ook nieuwe woorden mee. Het 

mogen nonsenwoorden zijn (ul, il, nol …) Iedere keer dat 

u oefent mag u een handtekening plaatsen op de 

leeskaart. De aangeleerde letters worden in de agenda 

genoteerd zodat u weet dat u deze ook kan oefenen. 

Over het huiswerk 

Iedere dag: 5 à 10 minuten lezen en rekenen.  

Dit is heel belangrijk!  

Koekjes en fruit voor in de speeltijd 

voormiddag: fruit in een doosje  

namiddag: koek of fruit in een doosje (geen koeken met 

chocolade rond) 

Gelieve alle doosjes te naamtekenen! 


