
INFO 
3B



3b DE OLIFANTENKLAS

De leerlingen van 3b zullen net als de 
olifanten in de natuur goed zorgen
voor elkaar, bij de groep (kudde) 
blijven, elkaar waarschuwen voor
gevaar,...



WELKOM IN DE 
OLIFANTENKLAS 
VAN MEESTER LUC 
VEREERTBRUGGHEN



Juf Sandra is de zorgjuf
van het derde leerjaar.



coronatijd

•Handen voor een tweede maal 
ontsmetten bij het binnenkomen in 
de klas. Eerste maal was aan de 
schoolpoort.



WERKOLIFANTEN

=>Ze brengen 
dringende 
boodschappen en 
documenten naar 
directie of andere 
leerkrachten. Elke 
week twee anderen.

=>Ze brengen orde in 
de klas.



DE 
EMOTIEMETER

Aan de hand van de 
emotiemeter weet de 
meester of de zorgjuf
of er eens een 
babbeltje moet 
gebeuren met een 
leerling.



OLIFANTEN
AFSPRAKEN

=> Zie blauw kaartje in de klasagenda.



Mijn agenda bevindt 
zich in de groene 
kartonnen map.

In deze map zitten 
ook mijn huiswerken 
die gemaakt moeten 
worden.

Ook brieven van de 
school.



DE AGENDA MOET 
DAGELIJKS 
GEPARAFEERD 
WORDEN.

HET HEEFT GEEN NUT 
DE AGENDA REEDS OP 
VOORHAND VOOR EEN 
WEEK TE PARAFEREN ! 
ZO OEFEN JE GEEN 
CONTROLE UIT.



TOETSEN

Ze bevinden zich in de 
blauwe kartonnen 
map.

Deze map moet altijd 
in de boekentas 
zitten. Kijk ze als 
ouder regelmatig na.

Elke toets moet 
geparafeerd worden !



WELKE VAKKEN 
ZITTEN IN DE 
GELE RINGMAP ?
We werken niet alleen in de 
werkboeken, maar ook op 
losse bladen.

Lessen die niet ingevuld zijn 
in de werkboeken vindt u in 
deze map terug.



WELKE 
VAKKEN 

BEVINDEN 
ZICH IN DE 

BLAUWE 
RINGMAP ?



IEDERE LEERLING
KREEG EEN

GROENE
PENNENZAK. 

DEZE BLIJFT OP 
SCHOOL.

ZORG ERVOOR DAT JOUW KIND OOK 
THUIS OVER EEN POTLOOD, 

BALPEN, KLEURPOTLODEN ENZ 
BESCHIKT.



IEDERE 
LEERLING 

HEEFT EEN 
PERSOONLIJK 
GEEL BAKJE



WIJ ETEN 'S MIDDAGS 
IN DE KLAS

*ZORG VOOR EEN 
KEUKENHANDDOEK.
*WE DRINKEN MELK 

OF WATER.



NA ELKE SPEELTIJD EN NA
EEN LO-LES MOGEN WE 
WATER DRINKEN. ONZE

DRINKBUS STAAT OP EEN
KAST MET ONZE NAAM OP. 

ZO KUNNEN ONZE
SCHRIFTEN IN DE 
BOEKENTAS NIET

UITLOPEN EN VERMIJDEN
WE MISERIE...

GELIEVE IN HET WEEKEND 
DE DRINKBUS EENS TE

WASSEN EN ZE OP 
MAANDAG TERUG MEE TE

GEVEN.



LEZEN

In het derde leerjaar verwacht men dat de 
ouders dagelijks een tiental minuten lezen
met hun kind.

Elke maand gaan we naar de bib. Deze
boeken mogen niet mee naar huis genomen
worden ! Hierin lezen de leerlingen dagelijks
een kwartiertje in de klas.

De lidkaart moet niet meegegeven worden. 
De bib beschikt over een kopie.



TAAL

ORANJE = SPELLING

We oefenen de leerstof 
na elke les in a.d.h.v. een 
flitsdictee. Zo kan je als 
ouder zien of het al een 
beetje lukt.

GROEN = de rest van 
TAAL



Dit schooljaar werken we met een nieuwe 
methode “Reken Maar”.

Hiernaast ziet u een foto van de rekenwijzer. 
Uw kind kan in dit boekje opzoeken wat het 
nog moeilijk vindt. Hierin staat hoe het 
uitgelegd werd zoals in de klas. Dit boekje 
steekt altijd in de boekentas.

De leerlingen beschikken over zes 
werkschriften van Reken Maar : A – B – C – D 
– E – F,



DE KLOK

Eerst leren we de analoge klok.

Later de digitale klok.



DE DIGITALE KLOK



Differentiëren - 3 sporen

Met drie gelijkwaardige dieren : de beer, de 
wolf en de tijger. Tijdens de rekenles kiezen ze
het dier dat bij hun past.
De beer : kan zelfstandig werken, heeft soms
geen instructie nodig zodat de leerling direct 
kan beginnen met de oefeningen.
De tijger: kan na een instructie en enkele
voorbeelden aan de slag.
De wolf: krijgt een verlengde instructie en lost 
een aantal oefeningen samen met de 
meester/juf op. Nadien gaan ze ook zelfstandig
aan de slag.



SCHRIFT

Hiernaast zien jullie de 
hoofdletters die jouw 
kind ook al leerde in het 
tweede leerjaar,

Er zijn twee invulboeken : 
A en B.



ONZE NIEUWE
TURNZAKKEN

LO wordt gegeven door 
meester Peter.

2 lestijden per week

Info over het zwemmen 
volgt later nog.



Wat zit er in onze 
turnzak ?

Elke vakantie doen we 
onze turnbroek , T-shirt 
en sokken mee om te 
laten wassen.



PRIMA, DEZE 
MAMA OF 

PAPA 
SCHREEF DE 
NAAM IN DE 
PANTOFFELS 

!



OOK IN DE T-
SHIRT WERD 

DE NAAM 
GESCHREVEN. 

BRAVO !



REGELMATIG 
HEBBEN DE 

LEERLINGEN 
HOEKENWERK 

AFGEWISSELD MET 
CONTRACTWERK.



LUIZEN

Beste ouder, hou 
regelmatig een controle 
op de luizen.

Verwittig de school dan 
komt er in de klasagenda 
: "luizen gesignaleerd in 
onze klas".



Heb je nog vragen? Mail ons gerust.

Meester Luc

luc.vereertbrugghen@kov.be

Juf Sandra

sandra.dewin@kov.be

mailto:luc.vereertbrugghen@kov.be


SAMEN MET U EN DE 
WINDROOSPLOEG

ZULLEN WE ER EEN 
LEERRIJK, LEUK EN

AANGENAAM SCHOOLJ
AAR VAN MAKEN.


