HET EERSTE LEERJAAR – INFOFOLDER
WELKOM IN DE KLAS

juf Emilie - 1A

8

8

juf Nora -1C

juf Eline - 1B

9

9

8

juf Oona
teamteacher

meester Marnik
turnleerkracht 1B
zwemleerkracht 1ABC

juf Greet
turnleerkracht 1AC

juf Sonja
RKG 1AB

juf Ingrid
RKG 1C

juf Evelyn
NCZ 1AB

juf Ellen
NCZ 1C

8

HEEN – EN WEERMAP
WISKUNDE


heen-en weerschriftje: zowel de ouders als de
leerkracht kunnen iets noteren
afspraak: we zetten een kruisje op de hand als er iets
in staat
huiswerk
proeven




methode Katapult
 getallenkennis
 bewerkingen: splitsen, + en – tot 20,
minuutproeven om de evolutie in het
rekenen zonder materiaal te volgen
 metend rekenen: kloklezen, liter,
meter en kilogram
 meetkunde

TAAL
methode Veilig leren lezen
 luisteren en woordenschat
 lezen
 inoefening door middel van lees- en werkboekjes,
letterdoos, …
methode Karakter (schrijven)
 nieuwe leesletter wordt telkens geschreven na
nieuwjaar

W.O.



methode WOUW
ervaringsgerichte thema’s

MUZISCHE VORMING


drama, muziek, beeld en media

L.O.







turnen
o 1B op maandag
o 1A|1C op woensdag
zwemmen op donderdag
(2 van de 3 weken)
graag makkelijke kledij
turnpak van de school
privé-zwemlessen zijn aangeraden

BUITENSCHOOLSE
ACTIVITEITEN




leeruitstappen (naar de
kinderboerderij, het bos, …)
sportweek
heuvelklassen

ZORG




eerstelijnszorg door de leerkracht in de klas
hulp van juf Oona (in of uit de klas)
bij grotere problemen: zorgcoördinator en/of CLB-medewerker (maak gerust een afspraak bij juf
Veronique)

HUISWERK




in de vorm van een weekwerk (op maandag
meegegeven, de volgende maandag terug)
huiswerk is steeds inoefening van geziene
leerstof (geef gerust een seintje als iets niet zo
goed lukt)
dagelijks lezen (+/- 10 min):
in boekje van klasbib of in Veilig en Vlotje of
huiswerkblaadje

PROEVEN EN RAPPORTEN





peilproeven (gaan steeds mee naar huis om
te ondertekenen)
5 rapporten (herfst, kerst, krokus, pasen,
eindrapport)
punten vanaf krokus
3 oudercontacten (herfst, krokus,
eindrapport)

GIJS GOEBEZIG EN TESS HANDIG
Ken jij Gijs Goebezig en Tess Handig nog? Je loopt ze zo wat over
de hele school tegen het lijf. Gijs is een goedgemutste knaap die
iedereen graag gelukkig en blij wil zien.
Tess steekt Gijs een handje toe als hij het eens wat moeilijk heeft. Handig
toch?
Samen geven zij ons nuttige tips om onze school om te toveren tot een plaats
waar iedereen zich super gelukkige voelt
Ze helpen ons om respectvol en verdraagzaam te zijn. Ze leren ons hoe we
geweldloos een conflict kunnen oplossen. En nog veel meer… !
We kijken nu al uit naar hun nieuwe avonturen.

Hoogstraat 58
8800 Roeselare
051 23 19 76
www.sbsdevlieger.be
info@sbsdevlieger.be

