
Beste ouder(s), 

 

We proberen in het 1ste leerjaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 3de kleuterklas, zeker in het 

begin van het schooljaar. Dit doen we door korte lesjes te geven met tussendoor heel wat 

bewegingsspelletjes, hoekenwerk, …  

Toch zijn er ook heel wat nieuwe dingen in het 1ste leerjaar en deze proberen we stap voor stap 

op de bouwen met de kinderen. In deze brief vindt u al enkele praktische zaken in verband met 

het 1ste leerjaar. 

 

- Agenda: 

 

- Iedere dag nakijken en handtekenen. 

- Huiswerk op maandag – dinsdag en donderdag. 

 Graag maken met schrijfpotlood!  

- Graag elke dag 5 minuutjes lezen (ook als dit niet in agenda staat). 

 

 

 

- Werkboekjes: 

o Worden regelmatig mee naar huis gegeven om te laten zien wat we geleerd 

hebben, het is niet de bedoeling dat hier thuis in gewerkt wordt!  

 

- Turnen: 

o Witte sokken en turnpantoffels meebrengen van thuis. 

  +  

 

o Wit T-shirt en blauwe/zwarte short meebrengen van thuis of aankopen via 

school. 

 +  

 

o Op maandag en donderdag. 

 

 

 

 

 



- Luizen:  

 

Sticker in agenda wanneer er luizen zijn in de klas. Gelieve deze aan 

te vinken na controle.  

 

 

- Verjaardag: 

o Geen traktatie meebrengen van thuis (voorlopig door coronamaatregelen), je kind 

wordt wel uitgebreid gevierd in de klas (verjaardagsstoel, kroon, liedje zingen)! 

 

 
 

- Website: 

o Via bijgevoegd stappenplan kan je onze klas volgen. Hier komen regelmatig 

foto’s van de klas op te staan.  

Hier zal volgende week ook een filmpje op komen met nog wat meer informatie 

over het 1ste leerjaar. 

 

 
 

- Afwezigheden: 

o School verwittigen bij afwezigheid van uw kind. 

o Ziektebriefje van ouders: max. 3 opeenvolgende dagen (max. 4 briefjes per 

schooljaar). 

o Doktersattest nodig bij afwezigheid vanaf 4 dagen (of na 4 briefjes van ouders). 

 

Dit zijn al enkele zaken op een rijtje, de komende week zal er ook nog informatie gegeven 

worden via de website. Indien er nog vragen zijn kan u ons steeds aanspreken op school of een 

mailtje sturen: 

 

Juf Annelies (L1A): annelies.verbist@kov.be 

 

Juf Veerle (L1B): veerle.willems@kov.be 

 

Juf Bieke (zorgjuf L1A en L1B): bieke.denteneer@kov.be 

 

Groetjes de juffen van het 1ste leerjaar! 
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