
WELKOM IN HET EERSTE LEERJAAR 



DE 
LEERKRACHTEN

1A : Fien De Ville

1B: Nathalie Blindeman

1C: Anne – Sophie Van Calster

Zorgjuf : Laurien Moens / Seline Carette

Zorgcoördinator : Freya Leroy 



JUF FIEN  (1A)

Contact:

- Via agenda

- Op afspraak

- via mail : fien.deville@sgkba.be



JUF NATHALIE (1B)

Contact:

- Via agenda

- Op afspraak

- via mail : nathalie.blindeman@sgkba.be



JUF ANNE - SOPHIE (1C)

Contact:

- Via agenda

- Op afspraak

- via mail : annesophie.vancalster@sgkba.be



VAKKEN



WISKUNDE

WISKANJERS

▪ Getallenkennis tot 10 / tot 20

▪Getalbeelden

▪Oefenen op een getallenlijn 

▪Splitsingen

▪Tellen met sprongen 

▪Getalbegrip 

▪…

 Rekenvaardigheid tot 10 / tot 20
Optellen en aftrekken zonder brug

Optellen en aftrekken met brug 



WISKUNDE

WISKANJERS

▪ Meten en metend rekenen 
▪ Lengte: < 1 meter, = 1 meter , > 1 meter

▪ Inhoud: < 1 liter, = 1 liter, > 1 liter

▪ Gewicht: < 1 kilogram, = 1 kilogram, > 1 
kilogram

▪ Tijd: uur en halfuur (op een analoge klok) 

▪ Geldwaarden: gepast betalen en teruggeven 
tot 20 euro. 

 Meetkunde
Vlakke figuren, punten, lijnen, hoeken,..

Logisch en wiskundig denken
Vraagstukken



NEDERLANDS

HUP EN AAP

▪ Technisch lezen
▪ Letters, woorden en zinnen. 

▪ Begrijpend lezen

▪ Op woord- en zinsniveau.

▪ Spelling

▪ Op woord- en zinsniveau.

▪ Luisteren en spreken 



SCHRIFT 

KARAKTER 

▪ Schrijfmotorische oefeningen 

▪ Letters 

▪ Woorden

▪ Zinnen



WERO 

MUNDO ▪ Thematisch werken rond :
▪ Tijd

▪ Ruimte

▪ Natuur 

▪ Mens en maatschappij

▪ Techniek 



GODSDIENST 

LAND IN ZICHT ▪ Jezusverhalen 

▪ Thematisch werken vanuit de 
leefwereld van het kind

▪ Respect voor elkaars Godsdienst 



MUZO

▪ Beeld, muziek, drama 

▪ Beweging (turnen)
▪ 1A: dinsdag, donderdag en vrijdag

▪ 1B: dinsdag, donderdag en vrijdag

▪ 1C: donderdag en vrijdag 

meester Dries meester Sander 



HUISTAKEN EN AGENDA

Staan in de agenda. Gelieve dit dagelijks met je kind na te 
kijken en te ondertekenen.

Huistaken zijn altijd tegen de volgende dag klaar. Huistaken ook 
steeds met schrijfpotlood invullen. 

Agenda, taken en brieven  moeten altijd terug in de 
boekentasmap. Gelieve dit dagelijks te controleren. 



ETEN EN DRINKEN : BONNETJES 

Bestelbriefje volledig invullen en (indien mogelijk) gepast geld 
meebrengen. 

Geld in een enveloppe of portemonnee steken. 

Geen geld los in de boekentasmap steken.

Briefjes en geld worden enkel op maandag opgehaald. 



BELANGRIJK 

De school start stipt om 8u30.

Ziek of afwezig? Verwittig voor 9u00 de school op het 
nummer 053/21.16.24

Doktersbriefje of afwezigheidsbriefje (max. 4 briefjes 
per schooljaar)

Verloren voorwerpen: Zie kapstokken of doos op de 
kleine speelplaats.

Traktatie verjaardag; Niet verplicht. Indien u graag iets 
meegeeft, graag apart verpakte koek of cake. Geen 
taart, snoep, chips en drank.



WEBSITE

https://eersteleerjaaresplanade.weebly.com/

- Thuisonderwijs in geval van lockdown.

http://www.smi-aalst.be/index.php/esplanade

- Alle info over onze school.

https://eersteleerjaaresplanade.weebly.com/
http://www.smi-aalst.be/index.php/esplanade


CORONA 

Uw kind MOET THUISBLIJVEN als het:

▪ Koorts heeft

▪ Hoest

▪ Moeilijk ademhaalt

▪ Minder goed ruikt of smaakt

▪ Een verkoudheid heeft MET spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, 
ongewone vermoeidheid



CORONA

Uw kind MAG naar school komen als het:

▪ Gewoon verkouden is: loopneus, verstopte neus,… 

▪ Niest door allergie 

▪ Andere klachten heeft zonder koorts 



CORONA

Aan de schoolpoort: 

▪ Mondmasker verplicht en afstand houden. 

▪ Ouders zetten hun kind af aan de schoolpoort en komen NIET mee 
naar de speelplaats.

Bij binnenkomen school: 

▪ Handen ontsmetten.

In de klas: 

▪ Regelmatig handen wassen.



LATEN WE ER EEN FIJN
SCHOOLJAAR VAN MAKEN!


