Beste ouders

Wij heten alle kinderen, en jullie natuurlijk ook, van harte welkom in
het tweede leerjaar.
Ook dit schooljaar zal er voor uw kind het nodige schoolmateriaal
aanwezig zijn.
Voor ieder kind is er :
-

een lat
een gom
een scherper
een potlood
lijm
een blauwe, rode en groene balpen
een schaartje
een grote A4-kaft met ringen

Verder zijn er nog kleurpotloden en stiften in de klas die ook door de
kinderen gebruikt kunnen worden maar ze mogen ook hun eigen
kleurpotloden en stiften meebrengen en gebruiken.
Een aantal andere benodigdheden die niet in de klas aanwezig zijn maar
toch handig om tijdens het schooljaar op een efficiënte manier te
kunnen werken zijn de volgende :
- een A4-map met elastiek (flappenmap) om de agenda, de
huistaken, een leesmapje…in te steken.
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- Twee doosjes naar keuze.
(een rood en groen doosje)
Bijvoorbeeld twee botervlootjes waarop een stukje gekleurd
papier gekleefd wordt. Deze doosjes dienen om met de splits- en
tafelkaartjes te oefenen. Meer uitleg hierover volgt nog.
De kinderen mogen in de klas géén gebruik maken van tipp-ex of andere
correctiemiddelen. Gelieve deze dan ook niet aan uw kind mee te geven.
Alvast bedankt voor uw begrip.
Gelieve de schoolagenda te kaften en het eerste blad van de
schoolagenda correct in te vullen.

Belangrijke mededeling
Graag nodigen we u uit voor onze infoavond op woensdag, 3 oktober
2018. Dit zal doorgaan om 20.00 uur in de klas van jullie kind. Hier
zullen we uitleg geven over het verdere verloop van het schooljaar, de
planning, het lessenrooster, wat we willen leren …
Hopelijk ben je aanwezig.
Indien jullie nog vragen hebben staan wij u graag te woord.

Met dank,
Meester Fré (2A), juf Melissa (2B), juf Linda (2B)
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