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Infobrochure 2e leerjaar  
Juf Julie en juf Veerle  

 

Beste ouders, 

 
Welkom in het 2e leerjaar!  

Om het voor u wat makkelijker te maken hebben we een kleine 

infobrochure gemaakt met allerlei belangrijke informatie en afspraken.  

Vrije Basisschool DE PAPAVER 
  Adegem Dorp 16A - 9991  Adegem 

    050/71 15 93  

  directie@depapaver.be 

    www.depapaver.be 

Welkom in L2! 
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U zult informatie vinden over de volgende ‘thema’s. 

 

- Afspraken  

- Agenda  

- Huistaken 

- Verjaardag  

- Klassite 

- Contact?  

 

Mogen we er samen met u een boeiend, interessant en fijn 

schooljaar van maken.  

 
Juf Julie en juf Veerle  

 

 

‘We kunnen niet van alle kinderen 

dezelfde sterren maken. Maar we kunnen 

ze wel allemaal laten schitteren!’ 
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 Afspraken  

 

1. Klasafspraken  

- Wil ik graag iets weten, dan mag ik mijn vinger niet 

vergeten. 

- Ik ben stil en luister goed, anders weet ik niet hoe 

alles moet. 

- In orde ben ik met mijn huistaken, anders moet ik 

het nog eens maken. 

(Bij 3x niet in orde krijgen de kinderen een extra taak 

mee naar huis!) 

- Ik draag zorg voor al het materiaal, zo blijft het 

steeds een net lokaal. 

- Dit weet ik allang: we zijn stil in de gang! 

 

2. Praktische afspraken  

 

- Drinken in de klas 

De kinderen plaatsen hun flesje water elke ochtend 

op de voorziene tafel in de gang. Ze krijgen steeds 

de kans om voor en na de pauzes te drinken. De juf 

last regelmatig een drinkmoment in zodat de 

kinderen voldoende water drinken.  

 

Zo hoeven de kinderen niet steeds een toiletbezoek 

in te lassen tijdens de lessen. 
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- Organiseren van boekentas 

De kinderen krijgen een groene en rode map van 

school. 

De groene map is de huiswerkmap. Daarin kunt u 

telkens het huiswerk vinden dat uw kind die dag moet 

maken.  

De rode map dient als toetsenmap. Deze geven we 

meermaals mee tijdens de maand. Gelieve deze 

telkens bij het inzien te handtekenen op de 

voorziene plaats.  

 

- Fruit en koek 

Deze afspraak geldt voor de hele school. Elke morgen 

verwachten we dat de kinderen fruit meehebben 

naar school en in de namiddag een koek.  

 

 

- Pennenzak in de klas 

De kinderen krijgen bij het begin van het nieuwe 

schooljaar nieuw schoolgerei. Indien er iets kapot of 

kwijt is, wordt er nieuw materiaal gegeven maar dan 

wordt dit aangerekend.  

 

Mogen wij vragen om potloden en stiften in een 

eigen pennenzak mee te geven met uw zoon/dochter. 
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 Agenda  

 

De schoolagenda is een belangrijk 

document. In de eerste plaats zullen 

we deze dagelijks invullen met 

huistaken, toetsen, mee te brengen 

materiaal of uitstappen.  

Maar ook een manier om uw 

zoon/dochter goed te kunnen opvolgen 

bij huistaken en/of toetsen. 

 

Dit is natuurlijk ook het belangrijkste 

communicatiemiddel tussen ouders en de leerkracht. 

Bij problemen, vragen en/of opmerkingen dan kan en 

mag u dit steeds melden in de agenda. Deze wordt 

dagelijks door de leerkracht bekeken en verbeterd. 

 

Wij vragen u ook om deze dagelijks in te kijken en 

wekelijks (op vrijdag) te ondertekenen.  
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 Huistaken en toetsen 

 

Onze huistaken zijn steeds ter inoefening van 

leerstof of ter voorbereiding van een toets.  

 

Maandag: huistaak  

 1 week schriftelijke taak 

 

Splitsingen en tafels inoefenen: 

Dit is niet verplicht maar kan alleen maar bijdragen 

tot een betere kennis. Enkel zo kan dit goed 

geautomatiseerd worden. 

 

Elke donderdag en/of vrijdag is het splits-of 

tafelkampioen met daaropvolgend een kleine toets.  

 

Lezen:  

Wij vragen om regelmatig te lezen met uw 

zoon/dochter. Enkel zo zal het leesniveau stijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 Bibbezoek  

 

Wij gaan driewekelijks naar de bibliotheek in 

Adegem. 

De kinderen krijgen de kans om 5 boeken te 

ontlenen. 2 leesboeken en de overige boeken mogen 

infoboeken, strips, … zijn.  

Ons bibbezoek wordt steeds aangekondigd in de 

agenda en op onze agenda van de site.  

 

 Verjaardagen  

 

Het zou fantastisch zijn om er een gezonde, 

zelfgemaakte traktatie van te maken. (Tip: ideeën 

genoeg op pinterest  )   

Mogen wij vragen om indien u cake en/of taart geeft 

het vooraf al te snijden. 

Chips, snoep, frisdrank … kunnen niet op school. 
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 Klassite  

 

Wij hebben vernieuwde schoolsite.  

Op de site kan u de volgende zaken terugvinden bij 

L2A: foto’s, documenten, agenda met uitstappen, 

belangrijke activiteiten en contactgegevens van de 

leerkracht. 

 

 

 Contact  

 

Indien u iets wilt melden dan is de agenda het beste 

communicatiemiddel.  

Ik ben natuurlijk steeds bereikbaar via e-mail: 

juliedecausmaecker@depapaver.be  

veerledemunck@depapaver.be  

  

Als u ons persoonlijk wil spreken dan bent u steeds 

welkom tijdens een afgesproken tijdstip  voor of na 

schooltijd. 
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