
Beste vijfdeklassers,  

 

Zoals jullie weten start de school terug op 18 mei , maar nog niet voor jullie… 

We herbeginnen de eerste week alleen met de zesdes. Jullie krijgen zeker een mailtje, als jullie aan 

de beurt zijn. 

Ik heb op de website van de school leesdossiers van Suske en Wiske gezet. Die moet je NIET 

afprinten. Dat is omdat ik bang ben, dat jullie anders geen Nederlands gaan  horen of lezen. 

Dus als je niet naar Ketnet kijkt, of een andere Vlaamse televisiepost , dan kan je elke dag een beetje 

lezen, zodat je je Nederlands niet allemaal vergeet. 

Er zijn ook dossiers van wiskunde die erbij komen, met de correctif. Die mag je alleen maken , als je 

lessen in je Targets afgewerkt zijn. 

De week van 18 mei zal ik ook met de lessen van Target 7 beginnen. Daarvoor krijg je nog een mail. 

Wat moet zeker klaar zijn , als je terug naar school komt? 

- De lessen van Target 5 , 6 en 8 die ik jullie gegeven heb 

- De bundel(s) van Mr Martin 

- De quiz van geschiedenis  

Al de rest is facultatief. Dat wil zeggen dat dat niet verplicht is, maar als je je verveelt, mag je die 

zeker maken. 

Ik heb heel weinig nieuws van veel leerlingen, dus ik weet niet of iedereen de quiz van geschiedenis 

gemaakt heeft ? 

Vergeet niet dat het nog geen vakantie is, en dat er nog hard zal moeten gewerkt worden de laatste 

maand. 

Hou zeker de website van de school regelmatig in de gaten.  

Op 18 mei zet ik de nieuwe leerstof van Target 7 op de website. Zorg ervoor dat je je materiaal hebt. 

Heb je je Targets niet , telefoon of mail dan naar de school om je spullen te gaan halen. 

Deze week was ik op school en zag ik iemand zijn Target 8 liggen in de klas bij Mr Martin… Dat zal een 

probleem vormen , als we terug naar school komen. 

Er zullen zeker nog kleine toetsen komen, dus denk niet dat het schooljaar al voorbij is !! 

Ik hoop dat we elkaar snel kunnen terugzien !! 

Ik wens jullie veel moed en veel succes ! 

 

Juf Petra 


