
 

 

Praktische afspraken 1ste leerjaar 
 

. Kinderclub: Kinderen die na school naar de kinderopvang gaan, worden op de speelplaats 

opgehaald. Als kinderen door hun ouders aan de rij niet worden afgehaald, worden ze met 

de begeleiding van de Kinderclub meegegeven. 

. Fietsenstalling: Er zijn aparte fietsenstallingen voor de kinderen van 1 en 2. Zij 

vertrekken eerst onder begeleiding van hun ouders en enkele leerkrachten. 

. Boekentas: Als boekentas liever geen rugzak, dit is niet zo praktisch: bladeren 

verkreuken snel en er tuimelen makkelijk spulletjes uit. 

. Turngerief: Turnkleding en turnzak koopt u aan via de school. Turnpantoffels brengt elk 

kind van thuis mee. 

. Zwemmen: Elke twee weken gaan we zwemmen. Vaak helpen zwemouders ons bij het 

omkleden. 

 

. Oudercontacten: Voor de kerst- en paasvakantie zijn er oudercontacten. Er is een 

selectief oudercontact in oktober (voor de herfstvakantie). Ouders mogen ook steeds een 

overleg vragen. 

. Schrijven: We beginnen met potlood te schrijven, later krijgen de kinderen een 

rollervulpen. 

. Schoolmateriaal: Alle schoolmateriaal is gratis. 

. Speelgoed: De leerlingen mogen spelmateriaal (ook ruil- en ragespelletjes) van thuis 

meebrengen om tijdens de speeltijd mee te spelen. Het speelgoed moet in de boekentas 

kunnen, geen gevechtsspelletjes. Ze worden op eigen verantwoordelijkheid meegebracht, 

de kinderen moeten hier zelf zorg voor dragen. Ruil- en ragespelletjes mogen enkel op 

woensdag en donderdag mogen meegebracht worden. 

. Eetzaal: De leerlingen van het eerste eten ’s middags met de eerste beurt om 12u. 

. Naam op kledingstukken: Graag mutsen, jassen, sjaals, turn- en zwemgerief koek- en 

fruitdoosjes voorzien van naam. 

. Onthaalmoment: Op donderdag 27 augustus van 17.00 uur tot 19.00 uur. Daar ontdekken 

de kinderen hun plaats in de klas en op de speelplaats. Ze maken er kennis met hun 

juf/meester en klasgenootjes. Een gratis fluovestje hangt dan klaar. 

. Huiswerk: We werken al snel met een huiswerkcontract, ze krijgen zo hun huiswerk voor 

heel de week en kunnen samen met de ouders plannen rond hobby’s en andere 

verplichtingen. 

. Traktaties bij verjaardagen: Als traktatie voor verjaardag zijn alleen cake/wafeltjes, 

koeken of een stuk fruit toegestaan. 

 


