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We kijken uit naar een leuk schooljaar!       

 

 

Agenda 

- Graag het voorblad invullen tegen woensdag 7 

september. 

- Wekelijks de agenda handtekenen. 

- Voor taken krijg je meestal 2 dagen de tijd. 

Bewegingsopvoeding 

 
4A en 4B hebben het hele jaar een sportles op 
donderdag. Vanaf december ook op maandag. 

Wie al turnkledij heeft, brengt deze samen met 

sportschoenen  genaamtekend mee in een 

turnzak . 

Wie geen turnkledij heeft, brengt enkel een 

turnzak met sportschoenen mee.  De school 

zorgt dan voor turnkledij (komt op de 

rekening). 

 

Zwemmen 

 

We zwemmen dit schooljaar wekelijks op 

maandagnamiddag van 5 september tot en 

met 28 november. Daarna zwemmen we niet 

meer en krijgen we ter vervanging een extra 

sportles op maandag.  

Voor de jongens is er enkel een aansluitende 

zwembroek toegelaten. Met een zwemshort mag je 

het water niet in. 

4A vertrekt op maandag al om 13u naar het 

zwembad. Wees stipt op tijd. 

Wie te laat is, kan niet meer mee. 

(Mocht het vroege vertrekuur problemen geven, 

kunnen we samen zoeken naar een oplossing.) 

Zeeklassen    

We gaan op zeeklassen naar Blankenberge van maandag 26 juni 

tot en met woensdag 28 juni. 

Meer info volgt.  

De start van het  

4e leerjaar 

Wat heb ik nodig? 

 
- een stevige schooltas, GEEN trolley. 

- een pennenzak en een stevige rekkermap. 
- een extra pennenzak voor wie in de studie blijft. 
- een herbruikbare en genaamtekende  drinkfles  
-  genaamtekenende fruitdoos (ochtend) en koekendoos   
   (middag) 
- schort + kledij aangepast aan de weersomstandigheden 
- een doos zakdoeken 

De leerstof van het vierde leerjaar 

Op dinsdag 6 september is er infoavond voor het vierde 

leerjaar. Hier geven we u graag alle nodige info over het 

gebruik van de agenda, de gebruikte lesmethodes en de 

bijhorende verwachtingen.  
 


