
Beste ouders, 

Deze brief vind je in de nieuwe agenda van je kind. Het is de bedoeling dat je elke dag even samen 

met je kind in de agenda kijkt. Je vindt er wat ze moeten inoefenen, hun persoonlijke weekplanning 

en wat ze moeten meebrengen de volgende dag. Zouden jullie de agenda ook elke week willen 

tekenen zodat ik weet dat jullie hem gezien hebben? Je mag daar ook altijd iets in schrijven als je mij 

wat wil laten weten. 

We staan dit jaar met 3 leerkrachten in de tweede graad. Griet is klasleerkracht van Villa 

Bovenwater, Annelies is klasleerkracht in de Wolkenkrabber en samen met Katleen proberen we 

coteaching in de tweede graad vorm te geven. 

We hebben een klasblog waarop jullie belangrijke informatie ook steeds kunnen terugvinden en 

geregeld nieuwe informatie of berichtjes zullen komen. We gebruiken en bespreken deze klasblog 

ook vaak in de klas, dus het is fijn als je geregeld samen met je kind eens gaat kijken. Je kan onze 

klasblog vinden op http://villabovenwater.weebly.com/ .  

Daarbuiten krijgen sinds enkele jaren alle kinderen van onze klas een eigen Zevensprong-e-mailadres 

(voornaam.naam@zevensprong.org). De kinderen van het vierde hebben er al eentje en kunnen dat 

gewoon blijven gebruiken. We gaan hier natuurlijk mee leren mailen naar elkaar en naar jullie, maar 

willen vooral ook gebruik maken van de mogelijkheid die eraan verbonden is om documenten aan te 

maken, op te slaan en te delen. Zo hoeven kinderen niet meer te sleuren met USB-sticks als ze aan 

een zelfde document willen werken thuis en op school.  

Sporten doen we op maandag.  Hiervoor hebben de kinderen een turnzakje nodig met daarin een T-

shirt, een shortje en turnpantoffels of sportschoenen. Gelieve overal de naam in te zetten. Kan je die 

maandag al meegeven? 

Het zwemrooster is ongeveer hetzelfde als vorig schooljaar. Vanaf volgende week tot aan de 

herfstvakantie gaan de kinderen van de tweede graad elke week op dinsdagnamiddag zwemmen. We 

hopen dat de kinderen daardoor op korte tijd heel goed vooruit gaan. Daarna gaan we weer om de 

14 dagen zwemmen. 

Als huiswerk verwachten we in de tweede graad dat kinderen verder de tafels inoefenen. In het 

derde worden de tafels terug geleidelijk opgebouwd en zal je in de agenda vinden welke tafels ze 

moeten oefenen. In het vierde zouden alle tafels ondertussen gekend moeten zijn. Op vrijdag doen 

we tafeltoets zolang dit nodig is. Op de klasblog vind je een verzameling spelletjes waarmee de 

kinderen kunnen oefenen op de computer.  

We willen dit jaar met het hele leerkrachtenteam de manier waarop we spelling geven herbekijken. 

Op de eerste oudervergadering geven we daar wat meer uitleg over. We werken dus niet meer met 

de werkboekjes en de woordpakketten van de voorbije jaren.  

Als kinderen hun weekwerk niet tijdig afwerken in de klas werken ze dat ook verder thuis af. Welke 

oefeningen ze moeten afwerken vind je dan in de agenda. 

Donderdagochtend gaan we telkens starten met een actuaronde. Het is de bedoeling dat de 

kinderen hier zelf wat komen vertellen over de actualiteit. Elke week zullen 2 kinderen deze ronde 

http://villabovenwater.weebly.com/


moeten voorbereiden, maar ook de inbreng van andere kinderen blijft welkom. Ook hierover volgt 

nog verdere informatie. 

We gaan dit jaar ook op klaskamp. We gaan van woensdag 16 tot vrijdag 18 mei kamperen in De 

Kluis. Duid die data zeker al aan in je agenda als je graag met ons mee wil. 

De eerste oudervergadering gaat door op woensdag 20 september om 20u in onze klas. Brengen 

jullie een hapje of een sapje mee?  

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om even langs te komen of stuur mij een mailtje: 

griet.mertens@zevensprong.org.  

Groetjes, 

Griet 
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