
 

INFOBoekje 2DE LEERJAAR 
SCHOOLJAAR 2019-2020 

Beste (groot)ouders/ voogd en kinderen, 
 

Eerst en vooral WELKOM IN HET TWEEDE LEERJAAR! In het tweede leerjaar zijn er 

twee juffen! Juf Sofie staat elke dag in de klas en juf Virginia is er verspreid over de 

week, behalve op vrijdag. Juf Virginia geeft vooral de rekenlessen en zet ook weer 

haar kunsttalent in om beeldopvoeding te geven.  De andere vakken neemt juf Sofie 

dan voor haar rekening.  
 

Om de start van het nieuwe schooljaar wat vlotter te laten verlopen, vinden jullie 

hieronder wat praktische informatie. Gelieve even de tijd te nemen om dit te lezen, 

maar als je nog vragen hebt of gewoon iets wil zeggen, spreek gerust voor of na 

school één van de juffen aan of schrijf iets in de agenda! In de schoolbrochure, die u 

op de schoolwebsite (www.olko.be) kan vinden, staat ook nog meer informatie. 
 

Hopelijk wordt het weer een tof schooljaar!  

Juf Sofie en juf Virginia 

 

SCHOOLUREN 
 

 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

VOOR- 

MIDDAG 

8.50 u 

11.45u 

8.50 u 

11.45u 

8.50 u 

11.45u 

8.50 u 

11.45u 

8.50 u 

11.45u 

MIDDAG-

PAUZE 

11.45u 

12.45u 

11.45u 

12.45u 

OPVANG TOT 

12.30u 

11.45u 

12.45u 

11.45u 

12.45u 

NA- 

MIDDAG 

12.45u 

15.30u 

12.45u 

15.30u 

 

12.45u 

15.30u 

12.45u 

15.30u 

OPVANG 
15.30u 

16u 

15.30u 

16u 

15.30u 

16u 

15.30u 

16u 

STUDIE 
BETALEND 

16u 

16.15u 

16u 

16.15u 

16u 

16.15u 

16u 

16.15u 

OPVANG 
BETALEND 

16.15u 

18.00u 

16.15u 

18.00u 

16.15u 

18.00u 

16.15u 

18.00u 

 

 

 

 

 



 

KLASBLOG   

Neem regelmatig een kijkje op onze klasblog en blijf op de hoogte 

 van wat er gebeurt in onze klas: www.vierensofie.wixsite.com/2deleerjaar  

U vindt er naast info over de klas, de blog en de foto’s ook een 

nuttige kalender waar alle belangrijke activiteiten in staan. Uw kind 

kan er ook een kijkje nemen bij ‘nuttige links’ waar allerlei leuke 

oefenwebsites, filmpjes en apps staan. 

 

MAIL  

Tegenwoordig gebruiken we de computer, de smartphone en de tablet vaak in het 

dagelijks leven. Daarom proberen wij zo veel mogelijk ouders te bereiken via e-mail.  
 

Op het blad waarop u de gegevens van uw kind invult, kunt u ook uw e-mailadres 

opgeven. Voor gescheiden ouders kunt u beide e-mailadressen noteren. Op deze 

manier wordt u op de hoogte gebracht van het klasgebeuren. Daarnaast sturen we, 

om papier te besparen, de brieven die uw kind ander meekrijgt in de klas door.  

 

Ook kunt u zelf een mail sturen indien u iets wil vragen of zeggen aan de leerkracht.  

e-mailadres: olko.2deleerjaar@gmail.com   

 

AGENDA 

Elke leerling heeft een agendamapje waarin elke week het weekrooster met het 

huiswerk, de punten van toetsen en eventueel notities komen. Gelieve dit elke dag te 

controleren en uw handtekening te plaatsen bij de dag en toetsen. 

 

HUISWERK 

Op maandag krijgen de kinderen hun huiswerk voor de ganse week. Ze krijgen 

hiervoor de tijd tot de volgende maandag. Samen met hun ouders plannen de 

kinderen wanneer welke taak gemaakt wordt. In het tweede leerjaar gaan we ervan 

uit dat een kind dagelijks ongeveer 15 minuten aan huiswerk spendeert.  
 

Het huiswerk betreft elke week een taakje van taal en wiskunde tegen vrijdag en het 

eventueel het dictee verbeteren tegen maandag. Huiswerk kan schriftelijk gegeven 

worden of via bingel. De leerlingen krijgen hiervoor hun inloggegevens in september. 

Verder is het ook belangrijk dat de leerlingen bijna dagelijks lezen en de gekende 

tafels inoefenen met het tafeldoosje. Dit wordt niet elke week in de agenda 

genoteerd, maar moet wel gedaan worden!  

 

 

 

 

http://www.vierensofie.wixsite.com/2deleerjaar
mailto:olko.2deleerjaar@gmail.com


 

TOETSEN 

De toetsjes worden ongeveer een week op voorhand via de agenda aangekondigd. 

Deze kunnen thuis voorbereid worden aan de hand van de werkschriften, de 

leerwijzer, op www.bingel.be … Nadien krijgen de leerlingen hun toets mee naar huis. 

Gelieve deze ook telkens te handtekenen en terug mee te geven naar school.  

 

HOE KUNT U UW KIND HELPEN? 

Voor wiskunde worden de toetsen telkens gegeven nadat de leerstof werd 

aangebracht in het werkschrift. U kunt dus hier steeds in terugkijken. Op de flappen 

aan de kaft vindt u per wibbel de nieuwe leerstof terug. Ook op www.bingel.be staan 

heel wat oefeningen per sprong. 
 

Om spelling te oefenen, is er het werkschrift en herhalingsblaadjes. Af en toe wordt 

er een klein dictee gegeven in de klas en na elk leerstofonderdeel ook een groter 

dictee, controledictee. Ook hiervoor vindt u heel wat oefeningen op www.bingel.be! 
 

Voor W.O. staan er punten op oefeningen in de les en wordt er af en toe een grotere 

toets gegeven. In de werkbundeltjes vindt u de leerstof terug. 
 

Voor taal kunt u extra aandacht schenken aan lezen. Maak hiervan een gezellig 

momentje samen met uw kind. Ook wanneer uw kind in stilte een boekje leest, kunt 

u nadien vragen over het verhaal stellen zoals “Wie deed mee en wie was de 

hoofdpersoon? Waar was het? Wanneer speelde het verhaal zich  

af? Wat gebeurde er? Waarom gebeurde dat?” om het begrijpend lezen te oefenen. 
 

Indien u problemen merkt met het huiswerk, aarzel niet om de juf aan te spreken! 

 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 

De lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door juf Liesbet. Deze lessen zijn, 

net zoals rekenen en taal, een verplicht onderdeel in het lessenpakket. Kan uw kind 

niet deelnemen aan een zwem- of turnles? Voorzie dan een briefje met een goede 

motivatie of na drie keer een attest van de dokter. 

e-mailadres: liesbet.deplancke@olko.be  
 

TURNLESSEN 

Dit jaar gaat de turnles door op dinsdag en donderdag. 

Het turnzakje (dit mag een eigen zakje zijn) met turngerei (t-shirt en broekje van de 

school en turnpantoffels/sportschoenen) blijft in de turnzaal. Zorg ervoor dat de 

turnkledij, ook schoenen, genaamtekend zijn. Voor elke vakantie wordt dit 

meegegeven naar huis voor een wasbeurt. Na de vakantie dient dit tegen de 

eerstvolgende turnles terug meegebracht te worden naar school. En wie lange haren 

heeft: voorzie een elastiekje voor tijdens de turnles!   
 

mailto:liesbet.deplancke@olko.be


 

ZWEMLESSEN 

We gaan gedurende 2 periodes elke week op dinsdagnamiddag zwemmen. Voor het 

2de leerjaar is dit van 03 september tot en met 22 oktober en 21 april tot en met 26 

mei. De exacte data vindt u in de kalender op de klasblog en worden aangekondigd 

via het weekrooster. Denk op deze dag aan de zwemzak van uw kind en makkelijke 

kledij (bv. training)! Een badmuts mag, maar is niet verplicht. 

 

MIDDAGMAAL & TUSSENDOORTJES  

Indien uw kind op school eet, dient u dit nauwkeurig aan te duiden op het gele 

briefje dat aan het begin van elke maand wordt meegegeven. Aan de hand hiervan 

wordt het aantal warme maaltijden besteld. Indien er wijzigingen zijn aan wat u 

hierop invulde, gelieve dit tijdig aan de school te laten weten zodat de maaltijd 

eventueel geannuleerd of bij besteld kan worden.  
 

Uw kind mag gezonde tussendoortjes (geen snoep en chocolade) en een hervulbaar 

flesje water meebrengen. De tussendoortjes worden in de speeltijd opgegeten en de 

flesjes water mogen in de klas opgedronken worden. Als school promoten wij ook 

een gezonde levensstijl door fruit aan te bieden in de speeltijden.  
 

Vanaf dit jaar wordt er op school enkel nog water gedronken, ook tijdens de 

maaltijden. Alle andere dranken zal uw kind terug meekrijgen naar huis. Water met 

wat fruit of groentjes erbij mag wel. Op internet vind je heel wat leuke ideetjes om 

dit ‘infused water’ te maken!  

 

FACTURATIE 

Op de 22ste van elke maand krijgt u een factuur van de maaltijden, melk, zwemmen, 

uitstappen… Aan het begin van de volgende maand zal dit via domiciliëring van uw 

rekening afgaan. Indien u merkt dat de factuur niet klopt, gelieve zo snel mogelijk het 

secretariaat te contacteren. Indien er iets betaald moet worden dat niet op de 

factuur komt (vb. kalenders, koeken...), gebruik dan de portemonnee van uw 

zoon/dochter of een gesloten omslag met naam en klas om het geld mee te geven. 

Gelieve indien mogelijk gepast te betalen.  

 

MEEBRENGEN 

Gelieve zo snel mogelijk het volgende mee te brengen naar de klas: 

o Een oude T-shirt of schilderschort 
o Tafeldoosje (zoals sommendoosje in 1ste leerjaar) 
o Heen- en weermap (indien uw kind dit nog heeft van het 1ste leerjaar) 

 

 

 

 



 

BOEKEN KAFTEN 

Gelieve deze schriften te kaften of plastificeren tegen maandag 9 september: 

o 3 werkschriften ‘Talent - taal’ 
o werkschrift ‘Talent - spelling' 
o 2 werkschriften schoonschrift ‘Karakter’ 
o Oefenschriftje 

 
 

Gelieve de schriften elke dag weer mee te geven, omdat we ze gebruiken in de klas. 

De schriften die nog niet gekaft zijn, worden ’s avonds terug meegegeven naar huis. 

Etiketten hoeft u niet te voorzien. Dit krijgen de leerlingen in de klas.  

 

In het cultuurcentrum De Grote Post kunt u de boekjes 

gratis laten kaften door het boekenkaft-team. Zij voorzien 

op zondag 01 september van 14u-17u en op maandag     

02 september van 15u30 tot 18u30 al het nodige om de 

boeken van een papiertje te voorzien.  

 

ANDERE INFO 

In de klas leren we heel wat nieuwe dingen, maar ook de inbreng van de kinderen 

appreciëren wij enorm. Indien je kind thuis iets leerrijks ontdekt, iets ziet waarover 

we in de klas leren, een interessant boek heeft… aarzel dan niet om het eens mee te 

geven naar de klas. Wij maken dan een momentje vrij om eens te luisteren en te 

kijken. Zo stimuleren we het leren ook buiten de klas!  
 

Wij zijn constant op zoek naar ouders die een handje willen helpen op school. Wil je 

mee begeleiden op uitstap, je inzetten voor een activiteit op school, helpen om fruit 

te snijden… geef je e-mailadres door aan de directie. Alvast bedankt!  
 

Wij houden onze klas het liefst luizenvrij. Controleer je kind geregeld op hoofdluizen 

en breng ook de juffen tijdig op de hoogte indien je luizen of neten vaststelt bij je 

kind. Zo kunnen we ingrijpen en verspreiding voorkomen. Een leuke staart, vlecht, … 

kunnen ook helpen om minder luisjes te krijgen.  
 

De kinderen krijgen materiaal uit de klas mee, oa. leesboekjes, herhalingsboekjes, … 

Als wij allemaal zorg dragen voor dit materiaal, kunnen we er nog vele jaren van 

genieten! In de klas krijgen de leerlingen alles wat ze nodig hebben om de lessen te 

volgen. Gelieve dan ook GEEN pennenzakken, extra balpennen, potloden… mee te 

geven. Ook speelgoed, gsm’s en andere waardevolle voorwerpen… horen niet thuis in 

de klas of op de speelplaats. Deze laat je dus het best thuis! 
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NUTTIGE DATA SEPTEMBER  

Maandag 2 september 8u30-8u50: start schooljaar op de speelplaats 

 8u50: start lessen 

Dinsdag 3 september eerste zwemles – zwemgerief mee 

Dinsdag 3 september eerste turnles – turngerief mee 

Maandag 9 september start studie (aanduiden op geel briefje!) 

Dinsdag 17 september start huiswerkklas (zie zorgcoördinator) 

Woensdag 18 september toon je sport @ school 

Vrijdag 20 september  strapdag 


