
WELKOM ! 

 
tweede info-avond van het 

eerste leerjaar  

 

de gele klas van juf Louise 



alle kindjes van onze klas:  

Tinneke 

Myraischa 

Aya 

Adam 

Mohamed Amin 

Otis 

Mohamed 

Inas 

Rayan 

Haider 

Sophia 

 

Emilio 

Kaynaat 

Vink 

Eliana 

Valerie 

Jana 

Lorianna 

Joshua  

Yasin 

Youssef 
 

21 kinderen in totaal  



rekenen 

•  zie ook neuze-neuze boekje  



vlot herkennen getalbeelden!  

•  belangrijk voor splitsingen en 
rekensommen 

 

 

 



splitsen  

•  getallen  

•  brug over 10 vergemakkelijken 

•  5 splitsen we in 2 en in …. (3) 

•  oefenen met flitskaartjes (uitkomst staat 
op achterkant) 

 
(materiaal gebruiken bv. snoepjes, knuffels, 
knikkers, …) 



oefeningen + en –  
 

•  oefening laten verwoorden en 
oplossen 

•  oefenen met flitskaartjes (uitkomst 
staat op achterkant) 

 

 
(materiaal gebruiken bv. snoepjes, knuffels, 
knikkers, …) 



lezen 

•  we kennen bijna alle letters  

•  steeds langere woorden  

 

•  meer verhaaltjes (ipv enkel 
woordrijtjes) in leesboek hup 



schrijven 

•  schrijven vanaf nu met een pen 
(mag zeker ook nog met potlood) 

•  naam in schrijfletters  

•  oefenen op verbindingen tussen 
letters 

•  langere woordjes  



materiaal in de boekentas 

•  brooddoos met boterhammen  

•  drinkbus met water  

•  fruit in een doosje  

à géén afval !! 

•  kaft met agenda 

•  huiswerk 



agenda 

à kinderen schrijven ZELF in hun 
agenda 

•  elke dag kijken ouders thuis naar 

agenda + handtekening !  

•  belangrijke info  
(zwemmen, uitstap, …)  

•  communicatie tussen ouders - juf 

 



huiswerk 

werkblaadjes  
MAAR 

niet enkel werkblaadjes  

 

à ook oefenen met rekenspelletjes en 
letterdoosje en leesboek van Hup is 
belangrijk 



belangrijk !  

op woensdag geen huiswerk  
 

max. 15 minuten !! 
 
je kind maakt huiswerk ZELF 
à mama’s en papa’s à alleen HELPEN niet maken!  

 
Gaat het echt heel moeilijk?  
à op huiswerk of in de agenda schrijven  
(geen strijd met je kind om huiswerk gedaan te 
krijgen!) 



Hoe oefenen?  
REKENSPELLETJES– LETTERDOOSJE 
à  kaartjes tonen aan je kind – hij/zij moet het juiste antwoord 

geven.  

à  fout? à terug in het doosje!  
à  juist? à op een aparte hoop 

LEESBOEK  
•  Kind laten lezen (met vinger/bladwijzer laten wijzen) 
 
naast zitten – meelezen – controleren (als mogelijk) 
 

ZIE FILMPJE 
 



bingel 

•  website waarop kinderen kunnen oefenen 
(thuis maar ook in de klas) 

met persoonlijke code 
•  code in agenda 

www.bingel.be  
 

à  Juf zet oefeningen klaar per kind. 
à  Juf kan kijken wat kinderen doen.  
 





verloren voorwerpen 

 

overal goed NAAM van kind opzetten !! 

 

à laat je kind ‘s ochtends zelf boekentas 
leegmaken in de klas... 

 (sommige kinderen weten niet wat ze 
bijhebben en geraken zo snel hun 
spullen kwijt...)  



afspraken 

•  maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag 

= fruitdag 
à probeer zo vaak mogelijk fruit, groentjes, 
noten, … mee te geven met uw kind.  

•  geen afval mee naar school  
à koek in een doosje 



luizen! 

•  vervelend probleem 

•  nat-kam-methode 

•  ongeveer elke dag even controleren 

•  laten weten aan de juf 

 

filmpje  
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=11&v=QPws_SO1_mU 



Dank voor uw aandacht!  

 

 

Zijn er nog vragen?  


