THEMA: WELKOM IN DE KLAS

Beste ouders,
Alvast hartelijk welkom in de nieuwe klas!
Ons thema voor deze week is : welkom in de klas!
We nemen onze schooltas nauwkeurig waar, maken kennis met ons symbool, spelen allerlei
articulatiespelletjes, tekenraadseltjes, gebruiken nieuwe woordenschat, dansen, tellen, spelen van een
gezelschapsspel, …
Kortom: het wordt gezellig druk!
Wie themamateriaal heeft (boekje…) mag dit meebrengen van thuis. Wil wel alles goed naamtekenen!
Alvast bedankt!

Eerste schooldag:
Omwille van de corona hebben we niet alleen als volwassene veel moeten missen, maar ook de kinderen.
Daarom snuiven we de festivalsfeer even op. De kinderen mogen zich verkleden als een echte ster (idool,
ster in de lucht, popster, festivalganger…)
Mogen we nog vragen om:
•

•
•
•

•

De naam van uw kind altijd in te vullen op het maaltijdbriefje. Voor de week van 1 september zou
het een grote hulp zijn om de maaltijden voor die eerste week reeds naar ons door te mailen in
het weekend. Zo kunnen we jullie kindje optimaal opvangen de eerste schooldag.
De symbooltjes op de verpakking van de koek te kleven of op het fruitdoosje of de banaan zelf.
Wil ook het symbool op het flesje water van uw kind kleven.
Vanaf volgende week mag iedereen om beurt een gezelschapsspel naar klas meebrengen.
Gezelschapsspellen zijn heel leerrijk en waardenvol en spreken vele vaardigheden aan. We
werken met een beurtrolsysteem. Wie een sticker in zijn schriftje krijgt, is aan de beurt om een
gezelschapsspel mee te brengen. Wie dit niet heeft, hoeft dit niet te kopen, wil ons gewoon vooraf
in het schriftje verwittigen.

Iedereen brengt een doos met papieren zakdoeken mee. Deze worden door iedereen in de klas
gebruikt. Indien de voorraad op is, laten we iets weten. Alvast bedankt.

WIJZINGINGEN OMWILLE VAN CORONA:
→

Bij de start van het schooljaar: enkel voor peuter en 1ste kleuter.
We merken dat de speelplaats ’s morgens soms wat bedreigend is voor onze allerjongste kinderen.
Vanaf nu zijn juf Janne en juf Stephanie om 8.15 uur in de klas en kan je kindje zelf naar de klas
komen onder begeleiding van de leerkracht op de speelplaats of onszelf. Ouders mogen voorlopig
omwille van de corona de school niet betreden.
Vanaf 8.15 uur komen de kleuters via het kleuterpoortje binnen. Dit bevindt zich in het hoekje van de
kleuterspeelplaats. (naast het konijnenhok) De peuters en 1ste kleuters die al in de opvang zijn,
komen dan ook naar binnen naar de klas.
Wij halen dan samen met je kindje het fruit/koekjes, boterhammen, waterfles, schriftje uit de
schooltas en leggen alles in de hiervoor bestemde bakken.
De klaswerking start om 8.25u en dan gaat de klasdeur dicht.
Alvast hartelijk dank en tot dinsdag!
Juf Janne en juf Stephanie.

