
WELKOM IN HET DERDE LEERJAAR  
 

Klasleerkrachten :juf Yo en juf Evi 

 

Dagplanning 

Begin van de week/dag :begroeting, kringgesprek,  takenbord, 

gebed, ophalen huistaken, kalender, deugdenvriendje,  

dagplanning overlopen ,enz. 

 

Klastaken :brooddozenbak, drinkflessenbak, planten, uitdelen, 

ophalen, vegen, kalender, bibliotheek. 

 

Voormiddag :wiskunde, Nederlands en Frans 

Namiddag : Wero en muzische vakken 

Turnen op maandag en /of dinsdag en zwemmen om de 14 dagen 

op woensdag. 

 

Bibliotheek/kwartierlezen/leeskaart 

Er is een uitgebreide klasbibliotheek met aangepaste boeken voor de 

kinderen. Er zijn ook strips en documentatieboeken. We raden de 

kinderen aan om elke dag een beetje te lezen, je kan dit dan noteren 

op de leeskaart. 

Op donderdag starten we in de namiddag met kwartierlezen. 

 

 

 



Goede punten-systeem 

De kinderen kunnen een goed punt verdienen als ze hun klastaak 

goed volbrachten ,hun dictee voorbereiden, een nette lessenaar, de 

agenda foutloos overschrijven van het bord, leeskaart, enz. 

Deze punten kunnen voor elke vakantie worden ingeruild voor iets 

uit het “klaswinkeltje”. 

 

Klasmaterialen 

De kinderen krijgen het nodige materiaal in de klas. 

In het 3 de leerjaar schrijven we met pen. We voorzien 

inktpatronen.(Stabilo of Pelikan) 

Misschien ook best een pen thuis voorzien om hun huistaak mee te 

maken .Ook hebben de kinderen vaak een geo-driehoek nodig en een 

fluostift. 

De kinderen brengen een genaamtekende brooddoos en herbruikbare 

drinkfles mee. 

 

Huistaak en lessen 

Maandag :Woordpakket 1 keer overschrijven en 2 goed gebouwde 

zinnen(blauw schriftje) 

Dinsdag :rekentaak 

Woensdag :lezen, tafels oefenen, dictee voorbereiden (groen 

schriftje) 

Donderdag :dictee verbeteren(geel schriftje) ,reken of taaltaak 

Vrijdag :lezen, tafels oefenen, voorbereiding van eventuele 

lessen/toetsen. 



Wero-toetsen worden tijdig in de agenda genoteerd. 

Op Bingel worden een aantal taken klaargezet op donderdag of 

vrijdag. Deze taken blijven er één week op staan. Bingeltaken zijn 

vrijblijvend. Bingelgegevens  op sticker in de agenda. 

 

Schoolagenda 

De schoolagenda is een handig communicatiemiddel, indien jullie 

met vragen zitten of met mij iets persoonlijk wensen te bespreken 

noteer dit gerust in de agenda. Maandag, dinsdag en donderdag 

ben ik na  schooltijd langer aanwezig. Of stuur een mailtje naar 

3t2geltje@gmail.com 

Gelieve de agenda iedere dag te ondertekenen. 

 

JAARTHEMA : GELUKSVOGELS ! JIJ BENT EEN VAN ONZE 

GELUKSVOGELS ! 

WELKOM IN ONS WARME NEST ! 
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