
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            01/09/2017 

Beste ouder(s), 
 
Vanaf 11.09 organiseren we opnieuw een huiswerkklas voor de kinderen van de lagere school. Op die manier kan uw kind, 
onder begeleiding van een leerkracht, op een rustige manier zijn/haar lessen / huistaken aanpakken.  
 
De huiswerkklas voor klas 1-2 zal doorgaan op: 
maandag, dinsdag en donderdagnamiddag, telkens van 15.15 tot 15.45uur.  klaslokaal 3 
De huiswerkklas voor klas 3-4 zal doorgaan op: 
maandag, dinsdag en donderdagnamiddag, telkens van 15.15 tot 15.45uur.  klasloklaal 4 
De huiswerkklas voor klas 5-6 zal doorgaan op: 
maandag, dinsdag en donderdagnamiddag, telkens van 15.15 tot 16.00uur  klaslokaal 5.  
 
Verloop: 
Stap 1: Uw kind gaat om 15.00uur naar de grote speelplaats lagere school. 
Stap 2: Uw kind wordt om 15.15uur door de verantwoordelijke leerkracht opgehaald en naar het klaslokaal 
gebracht. 
Stap 3: Uw kind werkt minimaal 15minuten en maximaal 30/45minuten in de huiswerkklas. 
Stap 4: Uw kind gaat naar de Rakker- ruimte. 
Stap 5: U kind wordt om 16.00uur afgehaald (Gratis) of blijft in de Rakker (betalend!). Kinderen gaan na de 
huiswerkklas niet alleen naar huis! 
 
Er zijn twee mogelijkheden die u per dag kan aanduiden: 
- Moet de huiswerkklas volgen=  Uw kind dient zich steeds bij de verantwoordelijke leerkracht aan te melden, ongeacht 
hij/ zij huiswerk heeft. 
- Volgt de huiswerkklas niet= Uw kind gaat niet naar de huiswerkklas. 
 

De keuze die u nu maakt geldt voor de rest van het schooljaar! Indien er wijzigingen zijn , kan u deze aan meester 
Stijn doorgeven: stijn.beerens@debloesem.net 

  
 
ALLE LEERLINGEN  van de lagere school dient dit briefje ten laatste maandag 04 september terug te bezorgen ! 
 

 
De ouder(s) van ………………………………….. uit klas ……………….  delen via dit strookje mee dat hij/ zij  
 
Elke maandag de huiswerkklas... 
0 MOET volgen (verplichte aanwezigheid) 
0 NIET volgt (geen aanwezigheid toegelaten) 
 
Elke dinsdag de huiswerkklas... 
0 MOET volgen (verplichte aanwezigheid) 
0 NIET volgt (geen aanwezigheid toegelaten) 
 
Elke donderdag de huiswerkklas ... 
0 MOET volgen (verplichte aanwezigheid) 
0 NIET volgt (geen aanwezigheid toegelaten) 
 
          Handtekening ouder(s) 
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