
Welkom in het 
1ste leerjaar 



Vragen ivm het 1ste leerjaar 
Beste ouders, 
 
Wat een gekke situatie.  
Jullie hadden de overstap naar het 1ste leerjaar wel anders gezien.  
Wij ook… 
 
Maar we maken er het beste van!  
En jullie kapoen komt binnenkort al eens kijken naar onze klasjes. 
Ergens in juni hebben we een wisseldag.  
Onze eersteklassertjes gaan weer eventjes spelen in de 3de kleuterklas en jullie kapoenen 
komen naar de grote school. 
Ze krijgen dan een eerste lesje wiskunde en een lesje taal.  
Zo leren ze de juffen kennen, maar ook de school. 
 
Lekker spannend, maar dat komt zeker en vast goed! 
 
Maar nu eerst de nodige info voor jullie! 
 
 



Wat is een goede boekentas? 

In onze boekentas moet: 
*een huiswerkkaft 
*een brooddoos 
*een drinkbus 

We verkiezen een gewone boekentas. 
Liever geen rugzak. 
De meeste boekentassen hebben 
tegenwoordig ook een verstevigde 
rugzijde (achterkant). Dat maakt het dan 
ook aangenamer dan een rugzak. 
In de boekentas kan alles gemakkelijker 
en ordelijker weggestoken worden. 



drinkbus brooddoos 

huiswerkkaft 



Wat moeten wij als ouder aankopen? 
De kinderen krijgen al het nodige schoolmateriaal op school. 
De huiswerkkaft ligt al te wachten ;-) (dus niet aankopen!) 
 
In de klaspennenzak zit: 
• Een schrijfpotlood 
• Een gom 
• Een schaar 
• 12 verschillende kleurtjes 
• Een groene balpen 
• Een blauwe balpen 
• Een lijmstift 
 
 
We verwachten dat ze er de nodige zorg voor dragen.  
Als er iets kapot/kwijt is, proberen we het aan te vullen  
(zolang de voorraad strekt).  
Anders noteren we het in de agenda, zodat jullie het kunnen aanvullen.  



Stiften staan ter beschikking in de klas, maar hebben we niet per kind. Deze mogen dus zelf 
meegebracht worden in een pennenzak in de boekentas. Ook eigen kleurtjes mogen. Maar… eigen 
materiaal is geen noodzaak. 
 
Ook vragen wij 2 doosjes (zoals een koekendoosje) voor de splitskaartjes en de woordkaartjes. 
 
Een vulpen krijgen de kinderen ook van de school. Deze mag niet mee naar huis.  
Misschien een ideetje voor onder de kerstboom. ;-) 
Rond die periode leren we met vulpen schrijven in de klas. 
 
Moesten jullie er eentje willen aankopen, adviseren wij als eerste vulpen de LAMY 



   Mogen de kinderen tijdens de 
les naar het toilet? 

Voor de speeltijden laten we de kinderen zeker naar het toilet gaan.  
Tijdens de speeltijd hebben ze dan tijd genoeg om te spelen.  
Koek/ fruit en drank doen we steeds na de speeltijd in onze klas. 
 
De kinderen mogen nog wel tijdens de les naar het toilet, 
 maar we proberen er naar toe te werken dat ze zo veel mogelijk 
 tijdens de speeltijden  gaan.  
Op sommige momenten is het NIET mogelijk.  
Dan denken we aan dictee of tijdens de uitleg van nieuwe leerstof. 
 
We verwachten dat,naar het toilet gaan tijdens de speeltijd, 
een attitude wordt. 



Hoe verlopen de speeltijden? 

De kinderen van de lagere school hebben speeltijd  
van 10u10 tot 10u25, van 12u05 tot 13u35 en van 14u25 tot 
14u35. 
We hebben de afspraak dat ze zo veel mogelijk met hun 
leeftijdsgenootjes spelen. 
Natuurlijk mogen ze ook wel eens met hun zus/broer samen 
spelen. 
 
Er is ook voldoende toezicht. Bij problemen kan u altijd bij ons 
terecht en wordt dit ook mee opgevolgd. Zeker de eerste dagen 
zal het misschien nog wat overweldigend zijn voor jullie kapoen. 
Maar dat komt helemaal goed! 



Hoe verlopen de rijen?  

De kinderen van het 1ste, 2de en 3de gaan bij de bel naar de rij. 
Na de speeltijd wassen we ook steeds onze handen. 
 
De kinderen uit 4,5 en 6 gaan zelf op een rustige manier naar hun klas. 



Gaan de kinderen in het 1ste zwemmen? 

Ja, wij gaan om de 2 weken op donderdag zwemmen in Sportoase. 
 
Meester Simon geeft ons daar les, samen met een badmeester. 
De juffen helpen en houden mee toezicht. 
Om toch een goeie start te kunnen nemen tijdens onze zwemlessen,  
zou het goed zijn als uw kind geen schrik meer heeft van water… 
 
Groene badmuts: watergewenning, drijven,… 
Oranje badmuts: begin van het zwemmen, zwemmen in het ondiepe 
Blauwe badmuts: zwemmen in het diepe 
 
De verantwoordelijkheid ligt bij meester Simon.  
Bij vragen, twijfels, opmerkingen, kan je dus best met hem contact opnemen. 
 



Hoe verloopt de communicatie in de lagere school 

Vanaf het 1ste leerjaar hebben wij een agenda. 
Deze schrijven de juffen zelf in tot aan de krokusvakantie. 
Nadien leren  de kinderen zelf hun agenda in te vullen. 
 
We werken niet met een weekplan, wel vullen  
we alle dagen de agenda in. 
 
Je kan ons ook altijd bereiken via de agenda, mail  
of persoonlijk contact.  
De verdere gegevens volgen nog tijdens  
onze infoavond begin september 



Hebben de kinderen huiswerk? 

De kinderen hebben op maandag, dinsdag en donderdag huiswerk. 
Dat werkje is herhaling van hetgene we in de klas leerden.  
Het gaat dus over herhaling van de leerstof.  
Het zou maar 15 min mogen duren. 
 
Het huiswerk is eigenlijk een spiegel naar jullie toe. 
 Wat leert mijn kind in de klas? 
 Wat kan mijn kind al, is mijn kind mee? 
 
Wel vragen we, zeker in het begin van het schooljaar,  
om ELKE dag de letters te lezen. 
Deze moeten geautomatiseerd worden  
en dat kan alleen door zeer regelmatig te oefenen.  
Later komen daar ook de splitskaartjes bij. 



Hoe ziet de eerste schooldag eruit? 

 
We starten op woensdag 1 september. 
Jullie krijgen eind augustus de nodige info via een 
nieuwsbrief. 
Onder normale omstandigheden komen we samen op de 
speelplaats vanaf 8u15. 
Daar worden jullie dan verder wegwijs gemaakt. 
 

 

 



Hoe gaan de kinderen naar huis?  

De kids krijgen op 1 september een enveloppe met enkele kaartjes in.  
Deze kan je aan de boekentas bevestigen.  
Zo kunnen niet alleen wij, maar ook alle juffen en meesters de kinderen helpen naar de 
juiste rij te gaan. 
 

BLAUW:   ik ga via de kiss and ride (richting kleuterschool) 
GEEL:   ik moet naar de nabewaking 
WIT;  ik blijf in de studie 
GROEN:   ik ga via het Heiken, ik ben met de fiets 
ROOD:     ik ga via het Heiken, ik ben te voet of met de auto. 
 
Het kan dus zijn dat er meerdere kaartjes aan de boekentas hangen. (Bv wit en geel: ik ga 
eerst naar de studie en daarna naar de nabewaking) 



Zijn er ook activiteiten waarbij er ouderhulp nodig is? 
Zijn er ook nog feesten? 

In de lagere school is er het hoekenwerk. 
Dat doen we met de 3de kleuterklas, het 1ste en het 2de. 
Daarbij hebben we een beperkte hulp van ouders nodig. 
Dit is 5x per jaar. 
 
We hebben ook een mama-/papadag. Deze vieren we elk jaar, we wisselen af. 
Het vorige jaar was het aan de papa’s, dus volgend jaar zijn de mama’s aan de beurt ;-) 
 
Er zijn een aantal activiteiten waarbij we jullie hulp zeker kunnen gebruiken. Daar komt dan 
een brief of mail voor. Vele handen maken het werk wat lichter hé!  



Hoe ziet onze dag eruit? 

8u15:   schoolpoort open 
8u30  les 
9u20  les 
10u10  speeltijd 
10u25  les 
11u15  les 
12u05  middagspeeltijd 
12u35  refter 
13u05  middagspeeltijd 
13u35  les 
14u25  speeltijd 
14u35  les 
15u25  einde schooldag,  
  eventueel start studie(tot 16u30) of nabewaking 
 
Na de studie nog mogelijkheid tot nabewaking. 
 

 



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 

images by Freepik.  

Nog vragen? 
 

klaskatleen@gibodriehoek.be 
 

klasdominique@gibodriehoek.be 
 

Tot 1 september! 
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