
WELKOM 
IN HET 2DE LEERJAAR



de leerkrachten

2A: Monique De Feyter

2B: Katelijne Kindermans

2C: Marleen Bruyland

2D: Ellen De Smedt

Zorgcoördinator: Freya Leroy



juf  Monique

2A
Contact: 

- via agenda

- op afspraak

- via mail: monique.defeyter@sgkba.be



juf  Katelijne

2B
Contact: 

- via agenda

- op afspraak

- via mail: katelijne.kindermans@sgkba.be



juf  Marleen

2C
Contact: 

- via agenda

- op afspraak

- via mail: marleen.bruyland@sgkba.be



juf  Ellen

2D
Contact: 

- via agenda

- op afspraak

- via mail: ellen.desmedt@sgkba.be



DE 
TURNMEESTERS

Meester Dries

Meester Sander



VAKKEN



WISKUNDE

v getallenkennis tot 100

v rekenvaardigheid: 
- optellen en aftrekken tot 100
- maal- en deeltafels

v meten en metend rekenen: 
- lengte: m, dm, cm
- inhoud: l, dl, halve l
- gewicht: kg, halve kg, anderhalve kg
- tijd: uur, half uur, kwartier, tijdsduur, kalender
- geld: gepast betalen, teruggeven

v meetkunde:
- vlakke figuren, punten, lijnen, hoeken,…

v logisch en wiskundig denken: vraagstukken



NEDERLANDS

vvloeiend en expressief lezen

v begrijpend lezen

v taalwijs: naamwoorden, hoe-woorden, 
werkwoorden, samenstellingen,…

v schrijven: correcte zinnen maken

v luisteren en spreken

v spelling

v niveaulezen (lezen in kleine groepjes)



WERO

thematisch werken rond:

v tijd

v ruimte

v natuur

v mens en maatschappij

v techniek



GODSDIENST
v jezusverhalen

v thematisch werken vanuit de leefwereld van het kind

v respect voor elkaars godsdienst



MUZO

v schrift: 
- herhalen lettervorming en letterverbindingen 
- aanleren van de hoofdletters

v beeld, muziek, drama

v beweging: 2A: dinsdag, woensdag en vrijdag
(turnen)    2B: maandag, dinsdag en donderdag

2C: maandag en donderdag
2D: dinsdag, donderdag en vrijdag

v buitenschoolse activiteiten in functie van   
cultuurverruiming: 
circusinitiatie, bibliotheekbezoek (Utopia),
toneel (De Werf), …



ONLINE OEFENEN

Kweetet.be
inlognaam en 

wachtwoord: zie 
sticker in agenda



HUISTAKEN EN LESSEN

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

paraferen.

Huistaken zijn altijd tegen 
de volgende dag klaar.

Lessen: tegen de 
volgende dag of anders 
tegen vermelde datum.

Agenda, taken en brieven 
moeten altijd terug in de 

boekentasmap. 
Gelieve dit dagelijks te 

controleren.



ETEN EN DRANKJES: BONNETJES

enkel op maandag
gepast geld en 

volledig ingevuld
briefje

in een gesloten 
enveloppe of 

portemonnee in 
boekentasmap

nieuwe prijs warme 
maaltijd: € 3, 75



BELANGRIJK

de school begint 
stipt om 8u30

ziek of afwezig?
verwittig voor 9u00 

de school: 
053/21.16.24

doktersbriefje of 
afwezigheidsbriefje 
(max. 4 briefjes per 

schooljaar)

verloren voorwerpen:
zie kapstok en doos op de 

kleine speelplaats

Traktatie verjaardag: 
- niet verplicht

- Indien u iets meegeeft, 
graag apart verpakte koek 

of cake
NIET: taart, snoep, chips, 

drank



WEBSITES

https://tweedeleerjaaresplanade.weebly.com/
- zelfstandig oefenen
- thuisonderwijs in geval van lock-down

www.smi.aalst.be
- alle info over de school

https://tweedeleerjaaresplanade.weebly.com/
http://www.smi.aalst.be/


CORONA

v 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

v uw kind MAG naar school komen als het:
- gewoon verkouden is: loopneus, verstopte neus,…
- niest door allergie
- andere klachten heeft zonder koorts

v aan de schoolpoort: mondmasker verplicht en
afstand houden

v bij binnenkomen school: handen ontsmetten

v in de klas: regelmatig handen wassen



VAKANTIES EN 
VRIJE DAGEN

v vrijdag 25 september

v woensdag 14 oktober

v van 31 oktober t.e.m. 8 november (herfstvakantie)

v woensdag 11 november

v woensdag 25 november

v van 19 december t.e.m. 3 januari (kerstvakantie)

v woensdag 27 januari

v van 13 februari t.e.m. 21 februari (krokusvakantie)

v maandag 15 maart

v van 3 april t.e.m. 18 april (paasvakantie)

v van 12 mei t.e.m. 16 mei

v maandag 24 mei


