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Info Brugklas: Begin schooljaar

Beste ouders,

Wij heten jullie van harte welkom in onze brugklas.
Met deze eerste brief willen wij jullie al een beetje info meegeven over onze brugklas.

Juf Saartje en juf Saskia delen samen de klas.
Dit betekent dat juf Saskia er zal zijn op maandag en vrijdag, juf Saartje op
woensdag en donderdag. Op dinsdag zijn we er allebei; juf Saartje in de voormiddag,
juf Saskia in de namiddag.

Dit schooljaar bestaat onze klas uit 2 niveaugroepen.

Groep 1 is onze echte ‘brug’ - klas en maakt eigenlijk een ‘brug’ tussen de derde
kleuterklas en het eerste leerjaar.
Dit betekent dat we qua leerstof deels aansluiten bij het niveau van een derde
kleuterklas, maar ook al een stukje van het eerste leerjaar aanbieden.
De kinderen gaan veel werken in hoekenwerk en alles wordt op een speelse manier
aangebracht zoals ze gewoon zijn vanuit de derde kleuterklas.
Daarnaast leren we hen ook de juiste leer - en werkhouding aan die ze nodig hebben
in het eerste leerjaar.

Groep 2 heeft een jaartje brugklas achter de rug en bieden we verder leerstof van het
eerste leerjaar aan. Dit betekent dat we voor Nederlands verder gaan met het
aanvankelijk lezen en schrijven. Voor Wiskunden starten we met splitsingen en
bewerkingen tot 10.
Net zoals groep 1 zal deze groep veel in hoekenwerk werken, maar dan met
moeilijkere leerstof en al iets meer op papier.
We blijven natuurlijk ook nog veel aandacht besteden aan een juiste leer-en
werkhouding.

De eerste twee weken willen we de kinderen laten wennen aan de klas en de school.
Ze maken kennis met hun nieuwe vriendjes en juffen, ze leren het materiaal en de
werking van de klas kennen, ze ontdekken de speelplaats, de toiletten, de refter, …
zodat ze zich heel snel op hun gemak kunnen voelen.
Dit komt allemaal aan bod in ons eerste thema ‘Het kleurenmonster gaat naar
school’.
We nemen in het begin van het schooljaar ook een paar testjes af zodat we het
niveau van jouw kind zeer goed kennen.
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Zo maken we binnen de klasgroep ook groepjes en oefenen we de leerstof in die
voor jouw kind nodig is.

Natuurlijk zullen jullie als ouders zich ook van alles afvragen of zich ergens zorgen
over maken.
Wij informeren jullie via deze infobrief regelmatig over onze werking in de klas.
Zijn er concrete vragen kunnen jullie ons steeds aanspreken voor of na schooltijd of
jullie kunnen ook steeds telefonisch terecht bij de directie.

Jullie kunnen steeds onze website www.donboscohallebulo.be raadplegen.
Hier vinden jullie belangrijke info over onze school en ook meer specifiek over onze
klas. Daarvoor moeten jullie bovenaan in de balk bij Klassen doorklikken op juf
Saartje en juf Saskia.

Donderdag 2 september: schoolfotograaf.

Dinsdag 14 september: online toelichting klaswerking via
schoolwebsite

Corona - maatregelen:
We willen jullie hier al even beknopt de maatregelen doorgeven.
De kinderen moeten geen mondmasker dragen en geen afstand van elkaar houden.
Leerkrachten dragen wel een mondmasker.
Er wordt voldoende tijd en aandacht geschonken aan handhygiëne en hygiëne in het
lokaal.
Kinderen kunnen in de eetzaal eten, maar er mag geen voedsel uitgewisseld worden
onder de kinderen. Dit betekent ook dat er voor verjaardagen enkel individuele
voorverpakte versnaperingen mogen meegebracht worden.
Je mag je kind niet ziek naar school sturen. (ook niet bij verkoudheid of een beetje
koorts)
Wanneer je kind op school ziek wordt, brengt een EHBO verantwoordelijke de
leerling naar het EHBO - lokaal. We brengen we zo snel mogelijk de ouders op de
hoogte om het kind zo snel mogelijk te komen ophalen.
Gelieve dan ook met je kind naar de dokter te gaan.

Vriendelijke groeten,
Juf Saartje en juf Saskia

http://www.donboscohallebulo.be
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