Welkom in het
3

de

leerjaar

Klasjuffen:
-3A: Juf Louise en juf Dagmar
-3B: Juf Marte
-3C: Juf Marlies
-3D: Juf Caroline
Zorgjuf:
-Juf Ann

Turnen en zwemmen:
-Meester Jef, juf Ellen en juf Heidi

Wie zijn we?

•
•
•
•
•

Contactgegevens (eerste pagina in agenda) invullen.
Huiswerk: 3x/week (ma, di, do).
Tafelblok: elke week 3 blaadjes tegen vrijdag, op vrijdag
mee naar huis om af te werken als dit niet klaar is.
Agenda elke dag nakijken + aftekenen
Toetsen: Enkel godsdienst en mens en
maatschappij/wetenschap en techniek via leerhulpjes. De dag
voor afname wordt dit ingeschreven met groene pen.

Agenda

Zwemmen:
-op donderdagvoormiddag vanaf december (info volgt
via agenda)
Turnen:
- maandag en vrijdag

Gelieve op deze dagen de leerlingen
gemakkelijke kledij aan te doen.

Lichamelijke opvoeding

Rapporten
- 3 rapporten per schooljaar (3 december, 18 maart en

30 juni)
- Oudercontacten: zie schoolkalender
Indien je met een probleem of vraag zit, mag je altijd contact opnemen
met de klasleerkracht via Questi of je spreekt ons aan voor of na
schooltijd.

Rapporten en vragen

Leerlingen die jarig zijn, zullen gevierd worden op allerlei manieren:
-We zingen een lied
-De leerling mag een digitale taart versieren
-De leerling mag een bon trekken met een leuke activiteit
-De leerling krijgt een kaartje van de klas
Wijziging ten opzichte van vorig schooljaar:
De leerlingen mogen trakteren met iets dat
voorverpakt is voor elke leerling.

Verjaardagen

Nog enkele belangrijke mededelingen:
- Woensdag = fruitdag
We drinken op school enkel water!
- We eten in de klas.
- Het normale speelplaatsleven kan terug zijn gangetje gaan.
- Rakkertje, taalboek A en B: kaften
Meebrengen:
-Washandje (voor schrijfbordje)
-Een oud T-shirt om te verven

Allerlei informatie

Voor getallenkennis en hoofdrekenen zullen we dit schooljaar
in groepjes werken waar kinderen op hun eigen
niveau kunnen rekenen.
Het zou dus kunnen dat jouw kind tijdens de
rekenles bij een andere juf zal gaan werken.

Rekengroepjes

Dit is één van de belangrijkste onderdelen van het derde
leerjaar.
Wat wordt er verwacht?
-Iedere dag moeten de leerlingen thuis 5 minuten oefenen
op de maaltafels (en later de deeltafels).
-De leerlingen kunnen het antwoord op een gevraagde
maaltafel binnen de 3 seconden zeggen (en later de
deeltafels).
-Als de leerkracht merkt dat jouw kind de maaltafels niet
voldoende kent, word je gecontacteerd om thuis extra te
oefenen.
-De week voor de herfstvakantie wordt er een maaltafeltoets
afgenomen waarbij de kinderen een maaltafeldiploma
kunnen halen.
Tafeldoosje terug meebrengen naar school. Vind je dit niet
meer terug? Geef een seintje aan de juf!
Voorbeelden om te oefenen
•
•

tafelsoefenen.nl
demaaltafels.be

Maal- en deeltafels

