
 

 

 

1ste leerjaar  

Breng mee naar school!  

● Alle schoolboeken terug meebrengen:  

o Werkschriften Katapult (rekenen)  

o Ik lees met hup en         (taal)  

o Huistaakmapjes rekenen en taal, dictee, leesmap  

(oranje, wit, blauw, groen)  

o Bundeltjes: schrijfbundeltjes, extra bundeltjes 

● Eigen pennenzak : pen, schrijfpotlood, gom, slijper, kleurpotloden, stiften, 

schaar, lijm,…  

● Lunchpakket            , water        , fruit         en koek 

● Eigen zakdoeken 

Dagje in de klas in coronatijd…  

● Klas 1B  wordt verdeeld in  bubbels (geel /groen)  

● 1 bubbel = max 8 kinderen  

● Elk kind heeft een vaste plaats en een eigen stoel in de 

klas (zie           ). Elk kind heeft een tafel voor zich, er zitten 

tussen elk kind minstens twee stoelen. Ook is er 

voldoende plaats als ze achter/ voor elkaar zitten. ( 2 meter) 

● Elk kind zit 2m van ander kind.  



 

 

 

● Handen worden gewassen bij binnenkomen van de klas, buitengaan van de klas, 

voor en na het eten, voor en  na het spelen, voor en na een toiletbezoek,...  

● Elke bank wordt ontsmet bij wissel klasbubbel (geel /groen)  

● Leerlingen wachten buiten op wit kruisje en komen 1 per 1 binnen, handen 

wassen.  

.  

 

 

Dagplanning   

● VOORMIDDAG 

8u-8u20 op school, via deze ingang (zie           ).                 ➔ 

➔ indien nodig ( enkel als je moet gaan werken!)  is er 

opvang vanaf 7u30 

Ouders gaan niet mee naar binnen, enkel de kinderen! 

2x 50 min les (iedereen heeft zijn eigen stoel en bank)  

2x 50 min speeltijd (iedereen in eigen bubbel, aparte speelzones)  

● LUNCH (in de klas)  

● NAMIDDAG  

            1x 90 min les 

            1x 60 min speeltijd  

● EINDE LESDAG.  

            15u25 kinderen afhalen op het basketbalveld VOOR de school  

Indien je wil in de studie blijven, graag 's morgens melden.  



 

 

 

 

Voorlopig geplande les op school 

● Maandag 18 mei, maandag 25 mei donderdag 28 mei  

● Donderdag 4 juni, maandag 8 juni, donderdag 11 juni, maandag 15 juni, 

donderdag 18 juni, maandag 22 juni, donderdag 25 juni, maandag 29 juni 

Bubbel 1 (groen): Asma, Nigel, Helin, Driss, Joel, David, Omar, Sabina 

Bubbel 2 (geel): Melissa, Jochebed, Daryan, Silaya, Abdul-Rahim, Jakub, 

Teodora 

 

Andere leerlingen van 1b zitten bij juf Nele, ook in bubbels.  

Groetjes  

Juf Nathalie 1b 

  

 


