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Agenda 

- Graag het infoblad invullen tegen maandag 05/09. 

- Elke dag de agenda handtekenen. 

 

Turnkledij 
Wie al turnkledij heeft, brengt deze  mee  

in een turnzakje samen met sportschoenen  

Turnzak en sportschoenen naamtekenen.  

Wie geen turnkledij heeft, brengt enkel een 

turnzakje met sportschoenen mee.  De school 

zorgt dan voor turnkledij (komt op de rekening). 

Gelieve uw kind gemakkelijke kledij te laten 

dragen op dagen waarop er zwemmen of turnen 

is. (bv. geen schoenen met veters als ze deze niet 

kunnen strikken.) 

 

Zwemmen 

We zwemmen om de 2 weken op  

woensdag. 

START 3A: 07/09 

START 3B: 14/09 

Als er geen zwemmen is, is er wel  

een uur turnen. 

Activiteit 3e leerjaar   

Sportweek Lange Munte  

→ week van 7/11 tot 10/11 

De start van het  

3e leerjaar 
Wat heb ik nodig? 

- een stevige schooltas, GEEN trolley. 

- 2 pennenzakken 

- een rekkermap 

- een herbruikbare drinkbus 

- Uniformschort 

- 2 doosjes (tafelkaartjes) 

- een doos zakdoeken. 

meer info: zie brief schoolbenodigdheden (nieuwsbrief 

juli - website) 

Over het rekenen 

We geven af en toe het rekenboek mee naar huis 

zodat de leerstof gevolgd kan worden (gelieve geen 

lessen op voorhand te maken). 

Er zijn 2 doosjes met de tafels in de klas om deze 

dagelijks in de klas te kunnen oefenen.  

Thuis mag geoefend worden met doosjes uit het 

tweede leerjaar.  

Dagelijks oefenen en automatiseren is een must om 

deze vlot te kunnen en te blijven onthouden.  

Over het lezen 

Dagelijks 10 min lezen is goed om het lezen te 

bevorderen. Samen lezen, luidop lezen, stillezen,… 

Over het huiswerk 

3x in de week: op maandag, dinsdag en donderdag.  

Over de boeken 

Gelieve bij het kaften geen plakband op de kaft zelf 

te kleven (enkel op het kaftpapier zelf). 
Koek en fruit voor in de speeltijd 

voormiddag: fruit in een doosje (geen koekjes) 

namiddag: koek of fruit in een doosje  

Gelieve alle doosjes te naamtekenen 


