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 Infobrief juni 2019 
 

1. Met de eindtoetsen in zicht… 

 
… willen we graag nog even een aantal eenvoudige tips op een rijtje zetten …  
 
STUDEREN IS … herhalen  Dit is wellicht de eenvoudigste manier om 

iets te onthouden. Door iets te herhalen kun 
je het een tijd onthouden. Eenvoudig dus, 
maar niet de juiste manier als je iets voor 
een langere tijd moet onthouden. 
  

verbeelden  Als je bij de woorden die je moet onthouden 
je allerlei levendige, leuke dingen gaat 
verbeelden dan lukt het je beter om het 
woord te onthouden.  
 

verbanden leggen (associëren)  Als je verbanden legt kun je makkelijker 
feiten in een juiste volgorde onthouden. 
Maak een lijstje, noteer in de eerste kolom 
de feiten die je moet onthouden, in de 
tweede kolom noteer je ‘een beeld’ wat je 
zeker zult onthouden. Probeer nadien ook 
alle beelden met elkaar te verbinden door ze 
met elkaar te associëren.  
 

verhaal  Probeer alle feiten in een lijst (in de juiste 
volgorde) te onthouden door ze in een 
verhaaltje te plaatsen. Als je je dit verhaal 
kunt herinneren, dan herinner je de feiten in 
de juiste volgorde.  



 

plaatsen  Neem in je gedachten een plaats die je heel 
goed kent. Bijvoorbeeld jouw kamer. Plaats 
nu de feiten die je moet kennen in de kamer. 
Bijvoorbeeld ‘feit 1’ staat op jouw bureau, 
‘feit 2’ hangt aan jouw lievelingsposter,… 
Als je de feiten moet opsommen, dan denk 
je terug aan jouw favoriete plaats.  
 

terugroepen  Maak tijdens het studeren zelf enkele 
vragen. Na het inoefenen probeer je de 
vragen te beantwoorden en zo de leerstof 
terug voor de geest te halen.  
 

vragenbank  Vragen die je maakte kunnen je ook helpen 
om later de leerstof nog eens te herhalen. 
Verzamel dus alle vragen die je opstelde in 
een vragenbank.  

 

 Tot slot: denk aan de tips van de juf/ meester en hou bij het oplossen van 

vragen de stapjes i.v.m. leren leren in je achterhoofd – zie ook de beertjes 

van Meichembaum. 

Stap 1   Stap 2   Stap 3   Stap 4    

 Wat moet ik doen?  
 

 
 

 Hoe ga ik het doen?  

 

 Ik doe mijn werk.  
 

 

 Ik kijk mijn werk na. 
Wat vind ik er van?  

 

  

 Wat wordt er gevraagd 
(cijferen, knippen, 
spreekbeurt)?  
 
[ oriënteren ]  

 Hoe ga ik dat doen?  
(wat doe ik eerst?)  
 
 
[ voorbereiden ]      

 Ben ik goed bezig? 
 Begrijp ik het nog?  
 
 
[Uitvoeren]  

 Is mijn taak juist 
uitgevoerd? Heb ik bereikt 
wat ik wilde?  
 
[reflecteren]  

  

 

 

 



Veel succes ! 

 

 

 

 

2. PKK1gaat op stap op vrijdag 7 juni.   

De kleuters van PK/K1 gaan naar de kinderboerderij op 

07/6/2019 

 

Samen met de boer of boerin gaan ze op ontdekking. Ze leren de dieren kennen 

en gaan ze ook reeds een beetje voederen. Op een zeer speelse manier leren 

de kinderen hoe de dieren op de boerderij wonen.  

 

 

 



4. Sportdag op 25 juni 2019 voor L1-6.  

Op dinsdag 25 juni 2019 zal onze jaarlijkse sportdag plaatsvinden voor de 
leerlingen van de lagere school, i.s.m. Cedalion.  

Samenwerking, communicatie, behendigheid, snelheid, kracht . . . gewoonweg 
alles komt aan bod tijdens deze sportdag. Een mix aan intensieve groepsspelen 
en rustige individuele bewegingsvormen.  

Deze sportdag gaat door op het grasdomein van onze school. De leerlingen 
zullen werken met een doorschuifsysteem, waarbij allerhande spelen aan bod 
zullen komen, o.a. boogschieten, touwtrekken, opblaasbare attracties, 
lasershooten, steprace, kubbspelen, reuzeballen . . . 

Een leuke en sportieve afsluiter tijdens de laatste schoolweek! 

 

  

 

 

 



 

 

5. Workshop Viesvuilland in L1 en L2 op 26/6. 

 

 

 

“Wat is er aan de hand in Viesvuilland?” is 

een educatieve workshop op maat van de 

jongeren van onze lagere school. 

Spelenderwijs en vanuit hun eigen 

leefwereld maken de kinderen kennis met 

de verschillende soorten afval en hoe ze 

gesorteerd moeten worden. Ervaren 

educatief medewerkers komen als de 

prinses of prins van Viesvuilland in de klas 

en helpen de leerlingen om duurzame 

oplossingen te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteitenkalender juni 2019 

6 juni ‘19  Rapport DW 4 

 

7 juni ’19   Brevetzwemmen L1/L2/L3 vertrek 8u40 tot 12u 

   Inleveren van de BIB boeken L5/L6 ! 

   Direboe PKK1 kinderboerderij (namiddag) 

 

9  juni ’19  Vaderdag – proficiat aan alle papa’s 

 

11 juni ’19   Robinsonday L3-L4 

 

14 juni ’19  Brevetzwemmen L4/L5/L6 vertrek 8u40 tot 12u 

   Inleveren van de BIB boeken L1/L2/L3/L4 !  

 

25 juni ’19  Sportdag lager  

     

26 juni ’19   Infomoment + proclamatie voor K3 om 17u30  

Proclamatie voor L6 om 19u30 

 

27 juni ’19  Oudercontact vanaf 15u30 tot 19u30  

 

 

 

 

 

 



28 juni ’19  Rapport eindtoetsen 

8.30 u – 12.00 u: klasactiviteiten en zomerfeestjes in alle 

klassen. 

De lessen eindigen om 12.05 u.  

Opgelet: vrijdag 28 juni zal er geen opvang meer zijn, vanaf 

12u05 ! 

 

 

 


