De start van het
6 de leerjaar
Agenda
- Graag infoblad invullen tegen maandag 5 sept.
- Elke dag de agenda handtekenen
- Na het maken van de huistaak → afvinken 

Wat heb ik nodig?
- een stevige schooltas, GEEN trolley.
- een pennenzak voor de studie
- een herbruikbare drinkbus
- uniformschort
- een doos zakdoeken
meer info: zie brief schoolbenodigdheden

Turnkledij
Wie al turnkledij heeft, brengt deze genaamtekend
mee
in een turnzakje samen met sportschoenen
(genaamtekend).
Wie geen turnkledij heeft, brengt enkel een
turnzakje met sportschoenen mee. De school zorgt
dan voor turnkledij (komt op de rekening).
L6A en L6B hebben op dinsdag een vaste les
bewegingsopvoeding. Op maandag heeft het 6de
leerjaar beweging in de periode als er geen
zwemmen gepland staat.

Over het rekenen
Dagelijks bijhouden: herhalen en studeren!

Over het lezen
Met een bibboek komen leerlingen tot het spontaan
lezen. De nadruk in het 6de ligt meer op het studerend
lezen en begrijpend lezen.

Over Frans
Dagelijks bijhouden: herhalen en studeren!

Over W.O.
We leren leren. Het leren verwerken en memoriseren van
grote pakketten behoren tot één van onze doelstellingen.
Via studerend lezen leren de leerlingen allerlei technieken
die bij hen passen om efficiënt te kunnen studeren.

Zwemmen
We zwemmen op maandag,
de eerste zwembeurt is op 6 maart 2023.
Wees zoals elke dag stipt op tijd.
Wie te laat is, kan niet meer mee.

Over het huiswerk
We plannen de weektaken op maandag. Deze moeten af
zijn tegen de volgende maandag. De leerlingen plannen
die zelf in, met intensieve opvolging in de eerste maand
door de leerkrachten. Daarna streven we naar het
groeien naar het volledig zelfstandig plannen.

…
Voor de jongens is er enkel een aansluitende
zwembroek toegelaten. Met een zwemshort mag je
het water niet in.

Koek en fruit voor in de speeltijd
voormiddag: fruit/groente in een doosje (geen koek)
namiddag: koek of fruit in een doosje

Activiteit specifiek leerjaar
Driedaagse van 26 juni t.e.m. 28 juni. Later meer
hierover…

Gelieve alle doosjes te naamtekenen.

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen • Beverlaai 75 • 8500 Kortrijk • 056 17 09 00 • BE 69 4665 5612 7178
www.basisschoolvlaanderen.be • olv.vlaanderen@kbkscholen.be

