
Brugge, 22 april 2021

Betreft : overstap K3 naar het eerste leerjaar

Beste ouder(s),

De overstap van het derde kleuter naar het eerste leerjaar is een hele stap voor de kinderen. Ze moeten heel
wat nieuwe zaken leren kennen: leerkrachten, een nieuwe klas, misschien nieuwe vriendjes, een nieuw
gebouw, een andere manier van werken, …

Om die overgang soepel te laten verlopen, werken wij reeds jaren aan integratie tussen het derde kleuter en
het eerste leerjaar. De kleuters komen dan verschillende keren op bezoek in het eerste leerjaar. Op die
manier maken wij de overstap heel wat kleiner.

Door de corona-maatregelen moeten wij ons integratieproject helemaal herdenken. Klasgroepen bij elkaar
brengen is in corona-tijden verboden.  We werken voorlopig op volgende manier:

● de kleuters komen op bezoek in de klas van het eerste leerjaar op een moment dat de andere
kinderen turnles hebben. Op die manier kunnen ze de klas en de juf leren kennen zonder contact te
maken met de kinderen van die klas.

● de juffen maakten een filmpje waarop ze de werking van de klas duidelijk maken. Dit filmpje vindt u
op de website(sint-andreas-brugge.be onder de rubriek klassen, lagere school Garenmarkt, 1A en 1B).
Daarnaast vindt u op die klassite nog heel wat beelden uit de klas. U kunt ook bijgaande link
gebruiken:

○ de bijtjesklas

○ de jip en jannekesklas

● onze infomomenten op school voor ouders organiseren we van zodra de maatregelen dit toelaten.
Dan kunnen jullie ook een kijkje nemen in de nieuwe klas.

Ook al zal de integratie op een andere manier verlopen dan gewoonlijk, toch zijn wij er van overtuigd dat de
overgang van het kleuter naar het eerste leerjaar vlekkeloos zal verlopen. Wij kijken alvast uit naar de komst
van jullie zoon of dochter.

Om zicht te krijgen op de aantallen en de klasverdeling vragen wij u om het inschrijvingsformulier in te vullen.
Dit vindt u terug in de boekentas van uw kind. Alvast dank om dit terug te bezorgen aan de klasjuf.

Met vriendelijke groet,
de directie, de juffen van het derde kleuter en het eerste leerjaar
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https://www.sint-andreas-brugge.be/category/lagere-school/l1b/
https://www.sint-andreas-brugge.be/category/lagere-school/l1a/

