
OUDERAVOND
1STE LEERJAAR



WELKOM

• Voorstellen leerkrachten

• 1I : 15 leerlingen

• 1S : 16 leerlingen



KLIK OP DE FILMPJES OM ZE TE BEKIJKEN

Zie filmpje “Juf Ingrid” op de website. Zie filmpje “Juf Sabrina” op de website.



PRAKTISCH 

• 8uur10 : welkom in de klas (kinderen komen alleen naar de klas)

• 8uur25 : lessen starten 

• via agenda : met wie uw zoon/dochter mee naar huis gaat

• 12uur : middagpauze (wachten aan de witte poort)

• 15uur30 : einde school (wachten aan de witte poort)



PRAKTISCH 

• maandag en donderdag = fruitdag!!! (goed sluitend potje aub)

• elke dinsdag en woensdag : sport

• Op dinsdag zwemmen : ene week A-groep, andere week B-groep (zie 

agenda)

• Kids-ID 1x meegeven + buitenlandse toestemming (zo snel mogelijk)

• Fietsen onder de fietsluifel plaatsen

• geen drinkbus meegeven, persoonlijke beker in de klas



AGENDA

• bingel agenda

• 4 ziektebriefjes achteraan in de agenda : dag van terugkomst ingevuld 

meegeven in agenda



KLIK OP HET FILMPJE OM TE STARTEN

Zie filmpje “Klasagenda” op de website.



TAAL

• methode : veilig leren lezen kim versie

• Wat thuis doen????

• lezen in klik klak boekje en het leesboekje van school 

• Oefensoftware van zwijsen (gegevens zeer goed bijhouden!!!)



KLIK OP HET FILMPJE OM TE STARTEN

Zie filmpje “Leren lezen” op de website.



WISKUNDE

• methode : reken maar

• Wat doen thuis???

• wekelijkse bingeltaak

• flitskaartjes : optellen en aftrekken tot en met 10, splitsingen en optellen 

en aftrekken tot en met 20



KLIK OP HET FILMPJE OM TE STARTEN

Zie filmpje “Bingeltaken” op de website.



SCHRIFT

• methode : karakter

• letters leren schrijven met professor en de letterkever

• na letters woorden en zinnen schrijven

• pengreep!!!! (duim en wijsvinger op het potlood, middenvinger steunt 

onder het potlood)

• zithouding!!!



W.O.

• methode : op verkenning

• verschillende thema’s

• op het bingeleiland kan je ook voor WO vrijblijvend oefenen per thema



GODSDIENST

• methode : echt TOV

• 2 keer per week gegeven door juf Marleen

• 1 keer per week gegeven door de klasjuf



MUZISCHE VORMING

• alle domeinen komen aan bod : 

• beeld, drama, muziek, bewegingsexpressie, media

• creatieve namiddag (materiaal in een zakje met naam erop aub)



ZELFSTANDIG WERK

• 1 keer per week : contractwerk

• 1 keer per week : hoekenwerk

• vanaf 1 februari : hoekenwerk samen met de paarse kleuters



EXTRA ACTIVITEITEN

• Circusklassen : maandag 28 september tot en met woensdag 30 

september (12uur) : medische fiche invullen en terug meegeven aub

• uitstap brandweer???



COMMUNICATIE

• Via de agenda van uw kind

• Via de ClassDojo (privacy blad ondertekenen aub)

• Via mail : sabrina.thys@vbsdebunt.be

• Ingrid.laureyssen@vbssdebunt.be

mailto:sabrina.thys@vbsdebunt.be
mailto:Ingrid.laureyssen@vbssdebunt.be


EEN KIJKJE IN DE KLAS


