BIJ JUF LEEN

De collega’s

Juf Leen 3C

Meester
Geert 3A

Juf Katrien
3A
Juf Evy 3B

Dagverloop in 3C
 De kinderen worden ‘s ochtends om 8.25u verwacht op de

Antwerpsesteenweg.
 Tijdens de fruitspeeltijd (fruit meegeven aub!) blijven we op de

Antwerpsesteenweg spelen.
 Tijdens de middagpauze spelen we na het middagmaal in de

Beelbroekstraat. Kinderen die thuis eten zijn terug welkom vanaf
12.55u in de Beelbroekstraat, de bel gaat om 13.10u.
 Voor de koekenspeeltijd (koek of fruit meegeven) stappen we opnieuw

naar de Beelbroekstraat.
 Om 15.30u kan je je zoon/dochter afhalen op

de Antwerpsesteenweg of later in de studie in de Beelbroekstraat.

Studie

 Kinderen die in de studie blijven gaan onmiddellijk onder

begeleiding naar de Beelbroekstraat. Tot 17u kunnen ze
daar afgehaald worden in klas 3A of 3B.
 Vanaf 17u zijn de kinderen opnieuw op de
Antwerpsesteenweg.
• Op woensdag en vrijdag gaat de studie door op de

Antwerpsesteenweg!
• Breng uw zoon/dochter goed op de hoogte indien ze in de

studie moeten blijven!

Afspraken
 Gelieve de schoolagenda elke dag na te kijken en te ondertekenen!

Boodschappen aan de juf mogen in het vak 'heen en weer' geschreven
worden.
 Elke verjaardag wordt in de klas gevierd, een traktatie mag, maar is

niet verplicht. In deze coronatijden vragen we om een voorverpakte
traktatie mee te geven. Geen individuele geschenkjes aub.
 Speelgoed meebrengen mag op eigen risico. Er mag met dit speelgoed

enkel gespeeld worden op de speelplaats van de Beelbroekstraat, NIET
op de Antwerpsesteenweg.

Godsdienst
 Godsdiensthoekje in de klas
 Methode: Tuin van Heden Nu
 4 vieringen in de kerk

Wiskunde
 Nieuwe methode: Reken Maar!
 Nieuwe leerstof is onder meer: rekenen tot 1 000, cijferen, werken met

de geodriehoek, decimeter,...
 De maal- en deeltafels zijn heel belangrijk en moeten regelmatig thuis
geoefend worden!
 Op geregelde tijdstippen krijgen de kinderen een tempotoets op de
maal- en deeltafels of optellen en aftrekken tot 100, zodat deze
geautomatiseerd worden.
 In de rekenwijzer staat uitgelegd hoe de leerstof in de klas werd
aangebracht. Deze rekenwijzer zal steeds in de huistakenmap zitten
zodat hij ook thuis kan gebruikt worden indien je zoon/dochter niet
meer weet hoe een oefening moet opgelost worden.

Taal
 Methode: Talent
 Deze domeinen komen aan bod: luisteren, spreken, schrijven,

expressief lezen, begrijpend lezen, taaldenken en spelling.
 Het is heel belangrijk dat de kinderen thuis regelmatig oefenen op
luidop lezen!
 Tijdens de lessen spelling oefenen we 3 weken op verschillende

spellingsregels. Daarna volgt een herhalingsweek. Op het einde van die
week maken de kinderen een dictee.

W.O.
 Aspecten uit natuur, geschiedenis, aardrijkskunde,

techniek,… komen aan bod.
 We gaan op openluchtklas naar het 'Verloren Bos' in

Lokeren van 26 t.e.m. 30 april 2021. Later volgt meer info
hierover.

Allerlei
 Wij gymmen op woensdag en vrijdag. Juf Nancy, juf Katrien of juf

Renske geven deze lessen. Er zal tijdens deze lessen regelmatig gefietst
worden. (brief hierover volgt nog)
 Zwemlessen gaan door op donderdagvoormiddag. Wij zwemmen tijdens

het eerste trimester elke week vanaf 17/9 en tijdens het derde trimester af
en toe.
 Zorg: Kinderen die het moeilijk hebben worden geholpen waar nodig.

Sterkere leerlingen worden extra uitgedaagd. Zorgjuf Lieve komt geregeld
helpen in de klas.
 Graag laten weten aan de juf indien uw kind nog logo of kine of... volgt.
Misschien is dit nog maar net opgestart, of stopgezet.

Huistaken en lessen

 De leerlingen krijgen huiswerk mee op maandag, dinsdag en







donderdag, dit mag ongeveer 30 min. duren.
Graag naast het opgegeven huiswerk de maal- en deeltafels en het
luidop lezen geregeld thuis oefenen.
Leerlingen die moeite hebben met lezen kunnen een leesmap
meekrijgen naar huis.
W.O.-toetsen, toetsen van godsdienst en dictees worden vooraf
aangekondigd in de agenda. Andere toetsen worden niet vooraf
meegedeeld.
De kinderen leren zelfstandig deze lessen leren met behulp van een
lessenschrift.
Er staan regelmatig taken op Bingel.

Rapport

 Er zijn 5 rapporten in één schooljaar.
 De toetsen worden regelmatig meegegeven in een

toetsenmap.
 Deze toetsen moeten ondertekend worden door een ouder.
 In de Muzomap geven we een overzicht mee van de
muzische activiteiten die we in de klas deden.

Heb je nog vragen? Spreek me gerust aan na schooltijd, of
schrijf een berichtje in de agenda.

