
Info 6de leerjaar



De leerkrachten

 6A: 

 Freya Van Impe

 freya.vanimpe@sgkba.be

 Ineke Swillens

 ineke.swillens@sgkba.be

 6B: 

 Adriaan Borms

 adriaan.borms@sgkba.be

 Juf Evy: zorg, rekengroepen, vervanging 6B (1/5)

 evy.schoukens@sgkba.be
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Start en einde schooldag.

Afspraken bij het verlaten van de 

school.
 Start schooldag: 8.30 uur

 Einde schooldag:

 Ma, di, do, vrij: 15,30 uur

 Woensdag: 12.05 uur

 Leerlingen van het 1ste, 2de en 3de worden opgehaald aan 

de gele poort.

 Leerlingen van het 4de, 5de en 6de worden opgehaald aan 

de blauwe poort.



 ROOD kaartje aan de boekentas?

 Leerling wordt opgehaald op de grote speelplaats door een 

ouder of verantwoordelijke.

 GROEN kaartje aan de boekentas?

 Leerling stapt zelfstandig naar buiten en rechtstreeks naar 

huis.

 Met de fiets?

 De leerlingen die meteen en zelfstandig naar huis gaan, 

gaan deze meteen na school ophalen.

 Leerlingen die opgehaald worden door een 

verantwoordelijke gaan de fiets ophalen op het moment 

dat zij naar huis gaan.

Aan ouders of verantwoordelijken wordt gevraagd een 

mondmasker te dragen bij het ophalen van de leerlingen.



 Afwezig?

 Graag voor 9 uur de school verwittigen.

Gelieve leerlingen die meerdere ziektesymptomen 

vertonen thuis te houden (zie brief CLB).



 Agenda: Taken – Lessen – Planning

 Graag wekelijks controleren.

 Attitudeblad (achteraan in de schoolagenda)

 Bij het vergeten of niet maken van een taak wordt een 
attitude ingeschreven. Deze attitude moet door de ouders 
diezelfde avond worden gehandtekend. Bij de 4de attitude 
krijgen de leerlingen een passende, nuttige taak.

 Toetsen:

 Toetsen over grotere leerstofgehelen worden ruim op voorhand 
in de agenda geschreven.

 Kleinere toetsen kunnen snel volgen na de verwerking van de 
leerstof.

 Verbeterde toetsen worden meegegeven in de (rode) 
toetsenmap en dienen na het weekend getekend te zijn door 
een ouder.

Afspraken  - Praktische punten



 Verjaardagen

 Stuk fruit of apart verpakte koekjes of cake mag.

 Geen snoep en/of drankjes a.u.b.

 Bonnetjes: elke maandag

 Graag gepast geld meegeven.

 Prijs van de warme maaltijd: 3,75 euro.

 Middagmaal:

 Boterhammen worden in de klas gegeten.

 Er kan een drankje besteld worden.

 Er is gratis kraantjeswater. De leerlingen mogen ook een 

eigen drinkfles met water meebrengen.



 Zwemmen:

 Bijna wekelijks tot eind december. Dit staat telkens op 

dinsdag vermeld in de schoolagenda.

 Niet deelnemen kan enkel mits geldige reden en briefje 

van een ouder of arts.

 Vakanties en pedagogische studiedagen: 

 zie infobrochure.

 Zeeklassen Nieuwpoort

 29/03/’21 – 2/04/’21

 Verder info volgt.



Graag aandacht voor

 Gebruik smartphone / facebook / instagram / …

 Aanbevolen schermtijd voor kinderen (7-12 jaar): 

 max 2 uur per dag.

 Slaap per nacht: 9-10 uur slaap

 Gsm hoort niet thuis in de slaapkamer en heeft een erg 
negatieve invloed op de slaapkwaliteit en concentratie.



Korte toelichting bij de 

vakken

 Nederlands

 VERREKIJKER

 Werkkaternen taal

 Werkkaternen spelling

 Frans

 EVENTAIL JUNIOR – EN ACTION

 Handboek, werkboek 

 Oefeningen op BINGEL

(inlogcode: zie schoolagenda en brief)



 Wiskunde

 DE WISKANJERS (nieuwe methode)

 Werkboeken (7 blokken)

 Online oefeningen op www.scoodleplay.be

 Wero

 MUNDO

 Handboek

 Werkkaternen per thema

 Godsdienst

 LAND IN ZICHT: kopieën in mapje

 Eigen kopieën

http://www.scoodleplay.be/


Een grote stap,

het secundair onderwijs

 Boekje ‘op stap naar het onderwijs’

 Bezoek secundaire school (onder corona-voorbehoud)

 Istudy + Ilike test

 Verkennen van de verschillende keuzes, richtingen en 

mogelijkheden.

 Kind – en oudercontact voor inschrijvingsperiode van de 

secundaire scholen.



CORONA? Quarantaine?

 Communicatie:

 Via mail

 Via website per leerjaar:

 https://zesdeleerjaaresplanade.weebly.com/algemene-

info.html

 Via schoolwebsite: 

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

 Contact via mail

 Indien u een individueel oudercontact wenst, laat ons 

dit gerust weten.

Een OPEN relatie met u, als ouder,

is een GEZONDE relatie...

Zijn er problemen, vragen, wensen,...

aarzel dan niet om ons te contacteren!


