
Beste zesdeklassers,  

 

Op 18 mei starten we weer met school !  

Ik zal blij zijn jullie terug te zijn. De klas zal in groepjes verdeeld worden, want jullie weten al dat we 

niet met 22 in 1 klas mogen zitten. 

We zijn volop bezig dat te organiseren , en jullie mama en papa krijgen zeker een brief of mailtje van 

Mr de Directeur om alles uit te leggen. 

 

Wie deze week zijn rapport is gaan halen op school, heeft gezien dat de CEB blanc ertussen zat. 

Die MOETEN jullie verplicht maken , voor 18 mei. 

Zeker de delen van wiskunde ( nombres et opérations en grandeurs ) Wie wil lezen , alle portfolio’s 

staan online.  

Je moet die CEB blanc ook meebrengen als de school terug herbegint , want die gaan we samen 

verbeteren dan. 

Doe je best en probeer niet te bedriegen… je weet dat je voor nombres geen rekenmachine mag 

gebruiken. 

Ik heb ook wat leesvoer van Suske en Wiske online gezet, maar dat moeten jullie zeker niet afprinten. 

Ik wil gewoon dat jullie af en toe wat Nederlands lezen / horen …. 

Wie naar Ketnet kijkt, dat is zeker ook goed !! 

Het andere werk dat ik online zet , is facultatief. 

Dat wil zeggen, dat  dat voor de kinderen is die klaar zijn met alles. 

We zullen nog kleine toetsen doen in mei en juni , zodat jullie nog een eindrapport hebben in juni. 

Denk dus niet dat het schooljaar al voorbij is !! 

Wat moet ik meebrengen op 18 mei? 

- Je mag alles wat ingevuld is , thuis laten. Maar van WO zijn er thema’s waar we aan 

begonnen waren , of die nog niet gemaakt zijn. Die breng je mee naar de klas. 

- Je Targets 6,7, 8 van Katapult ( 6 en 8 zouden bijna helemaal gemaakt moeten zijn nu !! ) 

- Je blaadjes van Nederlands van het laatste thema 

- Je agenda en je pennenzak 

- Je CEB blanc die bij je rapport zat  

- Je rapport ( ondertekend door mama of papa) 

Ik wens jullie veel moed en veel succes ! 

 

Juf Petra 


