JOEPIE! Binnenkort maak jij de grote sprong naar het eerste leerjaar!

Op vrijdag 29 juni om 11.40 u. gaat ‘de sprong’ van start. Vraag je
aan mama of papa om te komen kijken hoe jij letterlijk uit onze
kleuterschool springt. Het is een memorabel moment om op foto vast
te leggen.
Je zegt de kleuterschool vaarwel. Omdat er zoveel nieuwe dingen op je
af zullen komen, willen we jou en jouw ouders een handje helpen.
Wat heb je allemaal nodig in het eerste leerjaar?







Een schooltas die groot genoeg is om een A4-ringmap in te steken maar die
niet te zwaar weegt. Neem beter geen trolly. Deze weegt al veel zonder
dat er iets in zit.
Twee A4-ringmappen, één grote map met elastiek en twee doosjes met een
deksel om je letter- en rekenkaartjes in te steken (bv. boterdoosjes).
Een turnpak van de school (broek en T-shirt) kan je eind augustus tijdens het
kennismakingsmoment aanschaffen of bestellen via de eerste maandbrief.
Zorg je ervoor dat al je spullen (zeker ook je brooddoos) duidelijk
genaamtekend zijn?
Op het einde van het schooljaar krijg je een genaamtekende vulpen.

Het wordt wat wennen die eerste schooldagen. Begin september krijg je een peter of meter uit
het zesde leerjaar. Bij hem of haar kan je met al je vragen terecht. Hij of zij zal je voorzien van
de nodige knuffels en aandacht. De juffen en meesters organiseren af en toe een heel gezellig
momentje om samen met hen te genieten.
Tijdens de korte speeltijden zal je met de kinderen van het tweede en derde leerjaar op de
sportspeelplaats spelen. Over de middag zal je voortaan op de grote speelplaats spelen.
Daar zal ook jouw peter of meter aan het spelen zijn.
Eten op school doe je in de grote eetzaal. Als je warm blijft eten, zal een leerling van L5 of L6
jou de eerste weken helpen met het dragen van je dienblad. Al deze nieuwe plaatsen en de
bijbehorende afspraken zullen je heel goed getoond en uitgelegd worden op je eerste schooldag.
Te noteren in de agenda:
° Op woensdag 29 augustus kan je tussen 18.00 en 20.00 u. kennismaken met de nieuwe juf.
Je ontdekt ook welke vriendjes er in jouw nieuwe klas zitten.
° Start nieuwe schooljaar: kom op maandag 3 september naar de grote speelplaats.
Om 08.30 u. gaat de bel en mag je samen met jouw juf en klasgenootjes nog je mama of papa
uitzwaaien en vertrek je naar je nieuwe klas.
° Hoe er gewerkt wordt in het eerste leerjaar, zal heel grondig uitgelegd worden op de infoavond
op donderdag 6 september om 19.00u.
° De openklasdag eerste leerjaar gaat door op woensdag 26 september om 10.00 u.
We wensen je veel succes en een goede start toe!
Met vriendelijke groeten
Michel Goeman, directeur
Katrien Mortier en Mathieu Vandevoorde, beleidsmedewerkers
en het voltallige schoolteam

