
Infoboekje klas ‘Zee’ 2018-2019 
 

 

 

 

 

 



Dit zijn de kinderen in de klas : 

Arda Memet Lucas David Piotr Flis Mats Leenknecht Juline Selvais 

Jasmijn Brokken Zed Pairoux Yestin Lamaire Caitlin Maes 
Mathiss 

Demeulenaere 
 

 

 

Welkom aan de nieuwe leerlingen in de Parel: Mats, Jasmijn en Caitlin.  

Arda, Lucas, Piotr, Juline, Zed, Yestin en Mathiss zaten hier vorig jaar al op school. 

 

Op dinsdagnamiddag, donderdag de volledige dag en vrijdagnamiddag wordt de klas 

opgesplitst. Dan gaan Piotr, Zed en Yestin naar meester Jasper. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



Dit zijn de juffen en meesters : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Kaat 
klastitularis 

                                           

       

  

  

  

 

 

Meester Jasper                     Juf Siska                  Meester Sam                   Juf Kathy     
Opsplitsing Di-do-vrij                co-teacher klas ‘Sterren’                  LO leerkracht               Muzische leerkracht 

  

        Juf Liesa                      Juf Katrijn               Juf Sybran 
           ergotherapeut                                        logopedist                                         kinesist                    



Dit zijn enkele weetjes over de klas 
 

Dit schooljaar gaan we verder met ‘co-teaching’.  Dit betekent dat we nauw samenwerken  

met de klas van Siska (de sterren).  Samen vormen we dus de ‘zee- sterren’. 

Het voordeel hiervan is dat we doorgedreven kunnen differentiëren, dat meer kinderen van elkaar 

kunnen leren, dat er een uitgebreider leeraanbod mogelijk is, dat er kans is tot onderling overleg en 

uitwisseling. 

 

We gaan om de 14 dagen op vrijdagnamiddag zwemmen.  

Dit wordt genoteerd op de weekkalender in het heen- en weerschriftje.  

Graag meegeven in een aparte zwemtas : een kleine handdoek om op de grond te leggen, een 

gewone badhanddoek , een verse slip en/of pamper. 

 

Informatie uitwisselen gebeurt via het heen-en weerschriftje. Wil je telefonisch contact, 

noteer dan je telefoonnummer in het boekje. Ik bel dan zo snel mogelijk op. 

Op maandag vertellen we over het weekend. Het is handig als er een (korte)  

opsomming van de activiteiten in het boekje staat.  

Er is in de loop van het schooljaar ook een bespreking van het handelingsplan  

en er zijn 2 oudercontacten (januari en juni). 

 

Belangrijk bij afwezigheid door ziekte of doktersbezoek : 

Bezorg aub een ziektebriefje (blad met 4 keer ‘Z’) of het doktersbriefje.  

                      

 

Op  onze blog ‘zee-paardjes/sterren’ zal je regelmatig foto’s kunnen bekijken.  

Dit wordt in het heen- en weerschriftje met een sticker aangekondigd.                   

De blog is te vinden via de site van ‘de Hagewinde’.  

 

In onze klas gaat het vooral om het ‘spelend en belevend leren’.  

We maken kennis met letters en cijfers en met de wereld rondom ons, maar er is ook  veel ruimte 

voor de totaalontwikkeling en het welbevinden van uw kind. 

 

In bijlage : het lessenrooster.



 


