Klasnieuws voor de leerlingen van het 6de leerjaar !
Het is bijna zover, die zalige, grote vakantie is afgelopen en het nieuwe
schooljaar komt eraan !
Ook jij start dan in het 6de leerjaar, bij juf Eva. Eindelijk hoor je bij de
grootsten van de school   

Ik ben voor jullie een oude bekende. Hoewel oud ? Dat valt nogal mee
met 41 jaartjes vind ik. Zoals jullie wel weten ben ik getrouwd en heb ik 4
kinderen waarvan er al 2 groter zijn dan ik, haha. Ik ben nog steeds een
grote dierenvriend en in mijn vrije tijd loop ik graag wat kilometertjes, ga
ik op stap met vrienden of lees ik een boek. Oh ja, en shoppen !

Snoepjes, koekjes, een verfrissende gin tonic … maar ook
fruit en slaatjes vind ik heerlijk. Ik geef het toe, ik ben een echte
lekkerbek !
Genoeg gepraat over de juf ! Het komende schooljaar staat er heel wat op
het programma : volumematen, een bezoekje aan de Palm, zoveel
mogelijk in het Frans communiceren tijdens de lessen Frans, …
Misschien ben je benieuwd naar het megaproject, wil je meer weten over
de voorbereidingen voor de middelbare school of kijk je stiekem uit naar
de lessen seksuele opvoeding.

Wees gerust, we hebben een heel schooljaar om dit allemaal uit te
pluizen.
Alvast en woordje uitleg voor jou en jouw ouders :
Onze klas kan dit jaar 12 lesuren rekenen op onze nieuwe juf, Evelien. De
leerlingen met een apart traject voor wiskunde zullen alvast 6u bij juf
Evelien werken. De andere momenten is zij steeds aanwezig in onze klas,
o.a. tijdens de lessen spelling. Daarnaast zal zij ondersteunen waar nodig
d.w.z. dat leerlingen bijvoorbeeld extra uitleg kunnen krijgen, meer
gezamenlijke inoefening, uitbreiding enz. Als we dan in het 6de nog hulp
nodig hebben kan juf Evelien nog langskomen tijdens de zorguren, want
zij neemt dit jaar ook de taak van zorgjuf op zich voor het 5de en 6de
leerjaar.
Nog niet overtuigd dat het super wordt in het 6de ?
Dan kan ik jullie alvast verklappen dat er op donderdag 13
september voor de eerste keer én alleen voor het 6de leerjaar een

sleep-in zal plaatsvinden in de school !
Voilà, ook jij wandelt maandag onze klas binnen met een grote glimlach
en indien mogelijk enkele foto’s van jouw vakantie (mag ook op stick of
via mail eva.sarens@telenet.be).
De foto’s voor de schoolkalender worden donderdag genomen maar
daarvoor hebben jullie niets speciaals nodig.
Ik kijk alvast uit naar 3 september !
Juf Eva

