
  september 2020 

Beste ouders,  

Ons schooljaar is alweer gestart op een iets andere manier dan gewoonlijk.  Omdat de algemene ouderavond dit 
schooljaar niet kan doorgaan in de klas, willen wij u graag alvast  wat info doorgeven op papier.  

Later ontvangt u van ons een link waarmee u verder een kijkje kunt nemen in onze klas!  Indien u nadien toch nog 

vragen heeft organiseren we binnenkort een praatbox. (online)  

Indien u persoonlijke informatie wil uitwisselen kan dat op afspraak  via mail.  We mogen u helaas niet zomaar 
ontvangen in onze klas. 

L3A : juf An          an.jespers@vbsdebunt.be 

L3T : juf Tanja     tanja.vanbakel@vbsdebunt.be 

De meesten van jullie kennen de school en werking al langer, veel zaken lopen in dezelfde lijn verder.  Toch zijn er 
enkele veranderingen : 

 

Huiswerk :    

 

 De agenda wordt op maandag (zo volledig mogelijk) voor de hele week aangevuld.  Graag de agenda indien 

mogelijk dagelijks of zeker wekelijks handtekenen . 

 

 Op maandag, dinsdag en donderdag  geven wij huistaken mee.  (Een opdracht die op een bepaalde dag 

genoteerd staat moet op de volgende dag klaar zijn.) 

 

 

 Elke week staat er een verplichte taak klaar op bingel. 

Naast de taak van de juf kan je ook vrij oefenen op bingel en instructiefilmpjes van wiskunde en Nederlands 

bekijken. 

 

 Elke week verwachten we dat de kinderen minstens 4 x gedurende een tiental minuten lezen.  Ze noteren dit 

op hun leeskaart.  Deze leeskaart graag per beurt handtekenen.  Op maandag brengen de kinderen de kaart 

mee naar de klas en krijgen ze een stempel.  Na 5 stempels verdienen ze een kleine verrassing. 

 

Poort : 

 

 De kinderen komen binnen en buiten langs de zwarte poort.  Indien u niet tijdig aanwezig kunt zijn aan de 

poort, kan u uw kind afhalen in de nabewaking.  Graag even in de agenda noteren indien uw kind alleen naar 

huis mag. 

 

Ineten : 

 

 Dit schooljaar eten wij in de klas.  Gelieve een handdoekje mee te geven om de bank te beschermen.  Er wordt 

melk en water aangeboden. 

 

  Bosklassen :    

 

 Wij gaan (hopelijk) van maandag 3 mei t.e.m. 7 mei op bosklassen in Kinrooi.  Iets langer dan in het tweede 

leerjaar dus, spannend!!  Oefen alvast het fietsen want wij maken prachtige fietstochten daar! 
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Nederlands : 

 Technisch lezen blijft belangrijk!  Gelieve de leeskaart dus goed mee op te volgen. 

 In de klas komen verder ook nog aan bod : 

- Kennismaking met thema via ontdekplaat (bingel) 

- Taalvaardigheid 

- Taaldenken 

- Taalspel 

- Betekenissen : Bij elk thema hoort een woordenlijst.  Kinderen oefenen deze woorden 
gedurende een week. ( zie afbeelding)(in onthoudmap) 

 

 

 

 

- Spelling :  woorden worden geoefend in een huiswerkschrift.  Na het huiswerk volgt er wekelijks 
een oefendictee.  Na 3 weken volgt er een controledictee. 

Wiskunde :  

 Nieuwe leerstof :   - getallen tot 1000 

   - breuken 

   - negatieve getallen (thermometer, lift) 

   - cijferen!  

   - delen met rest 

   - geldwaarden tot op 1 cent (kommagetal) 

   - klok tot op 1 min. nauwkeurig (niet digitaal) 

   - km, cl 

                                

 Toetsen :       Na een blok  maken we in de klas herhalingsoefeningen ter voorbereiding van de toets.  

                         Na de toets krijgen de kinderen remediëringsoefeningen of ui tbreidingsoefeningen op maat. 

 

 Hoe kan je als ouder helpen? 

 

- huishouden: wegen (koken), meten (naaien), oppervlakte (klussen),...  

- winkelen: (terug)tellen, wegen, schatten (hoeveel €)  

- rekenbegrippen: meer, minder, evenveel, de grootste, de (voor)laatste, de  eerste,… 

- gezelschapsspelen: (terug)tellen (met sprongen), eerlijk verdelen, werken met geld,… 

 

Wereldoriëntatie : 

 
 Wij werken rond verschillende thema’s.  We laten de kinderen onderzoeken, ontdekken, ervaren en kennis 

opdoen. 

 

 

 



Muzische opvoeding : 

 Creatieve namiddagen 

 Beeld, drama, dans, media, woord en muziek                                    

 

Godsdienst :  
 

Wordt deels gegeven door juf Fanny, deels door ons zelf.  

- losse themabundels.  

       - Eigen leefwereld 

       - Bijbelverhalen 
       - Sociale vaardigheden (Toeka) 

 

  Differentiatie : 

 

 Niet iedereen maakt evenveel /dezelfde oefeningen 

… in het werkschrift 

… op extra blaadjes 

… online via Bingel 

 

 

Zorg : 

 
 Tijdens de godsdiensturen van juf Fanny doen wij aan co-teaching bij mekaar. 

 Juf Marleen/Fanny komt mee ondersteunen in de klas. 

 

 

Classdojo :  

 
 Via de classdojo zullen foto’s van het klasgebeuren gedeeld worden.  Dit is een besloten groep, waar enkel 

ouders van onze klasgroep toegang tot krijgen.  U krijgt hiervoor een uitnodiging via mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afwezigheden : 

 Bij afwezigheid is het verplicht om dit te wettigen met één van de briefjes achteraan in de agenda of met 

een doktersbriefje.  We proberen de gemiste leerstof in de klas bij te werken, soms zal dit thuis nog verder 
moeten gebeuren. 

 

Nog een vraagje :  

Kunnen jullie allemaal een doos papieren zakdoekjes meegeven naar de klas, zo kunnen we ze samen gebruiken .  
Dankjewel!! 

 

Hopelijk is deze info een beetje duidelijk!  Wij hebben er in elk geval zin in…                                                                                  

Hopelijk kunnen jullie later op het jaar ook eens echt een kijkje komen nemen in onze klas .  Voorlopig houden we 
mekaar op de hoogte via brieven, mail of classdojo!  

U kan ook steeds via de agenda een vraag stellen of een afspraak maken indien nodig!  

 

Enthousiaste groetjes, 

Juf Tanja 


