
Stedelijke basisschool 
Koekoekstraat 26
8793 Sint – Eloois - Vijve

INFO -AVOND 
1ste leerjaar 

Beste ouders ,

Hieronder willen we enkele belangrijke zaken opsommen betreft de werking van het 1ste leerjaar.  

DE METHODES
taal: veilig leren lezen
schrift: eigen werkboekjes ( methode D'Haese)
wiskunde: rekensprong
wero: veilig de wereld rond 
verkeer: knipperlicht
muzisch: muzisch de wereld rond 

De lessen levensbeschouwing vallen op dinsdag en woensdag. 
De lessen lichamelijke opvoeding vallen op donderdag. 
De zwemlessen vinden plaats zoals op de zwemkalender ( vooraan in de schoolagenda) vermeld.  

PRAKTISCHE ZAKEN
agenda: graag dagelijks controleren. 

huiswerk: op maandag tegen woensdag 
op woensdag tegen vrijdag
maximum 15 minuten 
Eerste keer huiswerk in oktober. 

nieuwsbrief: de nieuwsbrief kan je vinden op onze blog. 
http://www.bloggen.be/sbsvijve_1stelj/
Graag zouden we wat bomen sparen en zoveel mogelijk van deze nieuwsbrieven 
op onze blog plaatsen.  Teken in voor de digitale nieuwsbrief door een mail te sturen 
naar sarah.dobbels@sbswaregem.be

toetsen: We werken bij de toetsen nog met kleuren.  Pas op het einde van het 
schooljaar zijn er punten. 
Graag de toetsen ondertekenen en zo snel mogelijk terug te bezorgen. 

boekjes: De boekjes die we al af hebben, krijgen de kinderen mee naar huis.  
Gelieve de boekjes samen te bewaren tot op het einde van het schooljaar.  

turnkledij: De turnkledij blijft op school in de sportkast.  Net voor de vakantie 
krijgen de kinderen hun kledij mee naar huis om te wassen.

zelfstandigheid: Het is heel belangrijk dat de kinderen alleen naar het groot toilet 
kunnen gaan en hun poep kunnen afvegen.  Mogen we vragen om de 
kinderen gemakkelijke kledij aan te trekken voor de zwemles en de 
sportles aub? Knoopjes en veters vragen heel wat tijd en dan kunnen we 
natuurlijk minder sporten.  Meisjes met lange haren maken best een staart.

Bij vragen, twijfel niet en neem contact met ons op.    

Mvg,
juf Ann-Sophie en juf Sarah

http://www.bloggen.be/sbsvijve_1stelj/

