
Stapsgewijs  

Hallo!! 

Dit krantje is zeer speciaal!! 

Het is gemaakt door enkele leerlingen van de 
Raket 6 : Elise Huyghe, Olivia Gomez Amaro, 
Liselotte De Vlieger, Camille Houzet, Zoë Ver-
beeck, Dounia Aghadar, Quinten Vanden-
broucke, Mattis Ghesquière en Gerben Geld-
hof. 

Don Bosco 
 

Donderdag 1 maart zijn 
de oudste leerlingen 
van de school met de 
fiets naar Don Bosco 
geweest. 
Het was een heel fiets-
avontuur. Misschien 
weten jullie nog hoe 
koud het was… 

Het was werkelijk be-
vriezen van top tot 
teen. 
Maar dan eindelijk aan-
gekomen kregen ze 

een warm onthaal, de directeur begon met een 
woordje uitleg. 
Dan verdeelden ze de leerlingen in drie groe-
pen: degene die graag Latijn zouden doen, 
STEM of  moderne. Samen met een leerkracht 
van Don Bosco kregen we een rondleiding. 
Daarna maakten de leerlingen een speeltijd van 
de grote leerlingen mee en kregen een fruitsap-
je. 
Ze hebben dan afscheid genomen en terug ge-
fietst. 
Liselotte 

De bouwwerken gaan sneller 
en sneller! 

 
De bouwwerken zijn al bijna klaar. Waar nu de 
huidige ingang is, is nu een nieuwe poort. Er is 
nog steeds veel zand op de speelplaats en dat 
zorgt voor grote zandbakken in de klassen. Uit 
het kleine interview met juf Kathleen blijkt dat 
ze het zand heel vervelend vindt. Ze vindt de 
speelplaats heel mooi maar hoopt wel dat er 
nog iets leuks komt om te spelen. Ze zei me 
ook dat er nog toiletten in de gang komen 
naast de eetzaal en dat de jassen van de leer-
lingen dan ook weer aan de kapstok mogen 
worden gehangen.  
Olivia 
 
 
 
 



De fiets is naar Bergelen 
geweest in Gullegem 

De fiets is vrijdag 9/03 naar Bergelen ge-
weest en het was heel leuk. Ze hebben 
veel gespeeld en zich goed uitgeleefd in 
het mooie natuurgebied.     
Olivia                                              
                  

Carnaval: een groot feest in 
De Stap 

 
9 februari werd een groot feest gegeven in De 
Stap namelijk “carnaval”. 
Omdat de stoet spijtig genoeg niet doorging 
door de sneeuw werd in de klassen een carna-
valsmiddag georganiseerd vol spelletjes en er 
werd ook cake gegeten, het was dus een su-
per leuke en plezierige namiddag! 
Om de leuke namiddag af te sluiten werd nog 
een polonaise gedaan met de hele school. 
De oudsten van de school deden zelf ook een 
polonaise op het liedje “Laat de zon in je 
hart”, zo namen de oudste afscheid van car-
naval in de stap! 
Zoë 

Bednet 

 
Op 05/03/18 is er iemand op bezoek gekomen 
in de Raket. 
Het was iemand die kwam uitleggen wat bed-
net eigenlijk is of doet. Bednet is een organisa-
tie die kinderen die ziek zijn en niet naar school 
kunnen helpt. 
Omdat ze veel missen in de les, hebben de 
mensen van bednet een computersysteem uit-
gevonden, zodat het kind ook kan bijleren. 
Op die computer kan het kind zien/horen wat 
er allemaal gebeurt in de les door een camera 
en micro. 
De leerlingen van de klas kunnen het kind ook 
zien 

via de computer. Bednet heeft een gratis prin-
ter, computer, microfoon (zodat het kind de juf 
kan horen)...gegeven aan de juf. Bednet vindt 
het heel belangrijk dat de kinderen zich goed 
voelen en dat ze kunnen bijleren. 
Dounia 
 
 
 



Ben de Bever    
         
De leerlingen van de Luchtballon leerden 
over een nieuw wero thema “Ben de be-
ver“. In dit thema leerden ze heel wat 
over mondhygiëne. 
De leerlingen vonden het een heel tof en 
leerrijk thema. Ze gingen ook eens op 
bezoek bij de tandarts. 
Mattis 
   
 

De Hotelschool 

 
De oudsten van de school gingen maandag 24 fe-
bruari naar de Hotelschool. Dat is een middelbare 
school waar je kunt leren opdienen en koken. De 
school heeft nog 2 scholen naast hun school : de Li-
festyleschool en de Sportschool. De leerlingen moch-
ten eerst een activiteit doen in de Sportschool. Het 
was een soort hockey maar de sticks waren van 
mousse gemaakt en het was met een zachte bal. 
Daarna maakten ze een mocktail in de Hotelschool, 
dat is een cocktail zonder alcohol.  
Daarna mochten ze in de Lifestyleschool nog 2 acti-
viteiten doen. Ze maakten een vlecht in het haar van 
een pop en de meisjes’ nagels werden gelakt en de 
jongens’ arm werd gemasseerd.  
‘s Middags kregen ze een lekkere maaltijd. Als voor-
gerechtje kregen ze kippensoep met een stukje stok-
brood. Het hoofdgerecht was spaghetti met gekleur-
de pasta. Als dessert kregen ze een dame blanche. 
Een leuke dag!   
Camille 
 



Davidsfonds 
 

Onze leerlingen van de Raket hebben een paar maanden geleden een opstel gemaakt over 
Vriendschap. De juf koos dan uit elke klas 2 leerlingen die werden doorgestuurd naar een jury 
van Lauwe voor Davidsfonds. Daar werd er dan 1 van die 2 gekozen en die mocht dan zondag 4 
maart naar het Cultureel Centrum in Lauwe. Uit onze Raketklas waren Elise, Camille en Alesia 
van de partij. Jammer genoeg kon Camille niet komen. Toevallig waren het toch allemaal meis-
jes. De winnares uit Lauwe is Sien Vercruysse uit de Wonderwijzer. Zij mag verder naar de wed-
strijd in Blankenberge. Proficiat Sien! Wij wensen je alvast veel succes en plezier.   
Elise 

Stip na Stip    
  
Elk jaar opnieuw is er een move tegen pesten. Met de move tegen pesten willen ze tonen dat 
pesten niet oké is. Onze school doet daar natuurlijk aan mee want wij haten pesten. Dit jaar was 
het wel wat bijzonder want het was niet gewoon een liedje maar met het thema “ Stip na stip “. 
Iedereen moest 4 stippen op zijn hand zetten als hij/zij tegen pesten is. 
Al de kinderen van onze school mochten dan op een briefje iets schrijven dat we ervoor kunnen 
zorgen dat er geen pestgedrag meer is op school. Ze mochten dat dan aan een bord hangen zo-
dat iedereen dat kon zien.  
Mattis 



De nieuwe toiletten 
 

Na de krokusvakantie gingen de nieuwe 
toiletten open en elke klas mocht daar 
een kijkje gaan nemen. 
Iedereen vond de nieuwe toiletten heel 
mooi. Ze kregen uitleg over wat wel/
niet mocht. Hygiëne is voor iedereen 
belangrijk. Iedereen kreeg dus uitleg 
hoe je je handen goed moet wassen, 
want je handen wassen moet je altijd 
doen nadat je naar het toilet geweest 
bent.  
Mattis 

Broederlijk Delen 
 

Op donderdag 22 februari werkte de school De Stap 
rond Broederlijk Delen. Het was een dag vol activitei-
ten: filmpjes, liedjes, knutselen, toneeltjes en de kin-
deren mochten ook koken.   
Broederlijk Delen is een organisatie die arme landen 
steunt. Dit jaar gaat het over Oeganda. De kinderen 
werden in groepen verdeeld. De dag begon met een 
filmpje en dan kon iedereen aan de slag. Het filmpje 
ging over Allan en zijn familie. Over de middag moch-
ten de kinderen genieten van hun zelf gemaakte 
soep.  En ze was best wel lekker. 
Onze school zette zich maximaal in voor Broederlijk 
Delen.   
Gerben 
 
 



Hoera, Flo is geboren!!! 
 

Flo is de dochter van Liza Stock (de juf van de 
raket) en trotse papa Jelle Vanreckem. 
Ze is in Kortrijk geboren. 
Op 1 maart 2018 en om 16.29 uur. 
Flo is 48 cm lang en weegt 3,290 kg. 
De peters zijn Lukas en Simon. 
Op de foto hiernaast zie je Flo nog in de buik. 
Gelukkig is alles goed gegaan tijdens de geboor-
te. 
De leerlingen van de Raket hebben enkele ge-
schenken gemaakt. Op de foto’s zie je hun werk-
jes. De leerlingen verlangen tot juf Liza op be-
zoek komt om de geschenken te overhandigen. 
Quinten 

     

 

Het kruis van de Duikboot 

De Duikboot heeft op 16 maart een kruis mogen volplakken met krantenknipsels die door Raket 5 werden 

uitgezocht. Het zal worden getoond in de St.-Bavokerk op Goede Vrijdag, net voor de paasvakantie. De 

artikels gaan allemaal over pijn want het kruis staat daar voor, want Jezus en zijn volgelingen hebben ook 

pijn gehad. Hier zien jullie enkele foto’s toen de Duikboot bezig was met het kruis te beplakken. 

Olivia en Elise                                                                            



Tutorlezen 

De oudsten van de Raket en de matrozen van de Zeilboot lezen elke dinsdag samen. De Ra-

ketters begeleiden de jonge lezers. Elke week krijgen ze een nieuwe uitdaging met een 

nieuw bundeltje. Er zijn leerlingen van verschillende niveaus  maar iedereen doet zijn best. 

Liselotte 

 

 

 

 

 

 

Voetbaltornooi voor de raket te Moorsele 
 

Op woensdag 14 maart ging het voetbaltornooi door te Moorsele voor de Raket. Ze hadden elf 
spelers maar door blessure viel Mattis Ghesquière en Seppe Put uit. Gelukkig hadden ze nog 
negen goede spelers. 
In Stap 1 zaten Vandenbroucke Quinten, Denolf Louis, Denolf Remy, Lecourt Clément en Messe-
ly Robbe. Hun eerste wedstrijd  was tegen BAMO. Dankzij een grote inzet en mooi samenspel 
wonnen ze met 1-2. Doelpunten werden gemaakt door Louis en Quinten. 
 

Stap 2 met Mazereel Ube, Geldhof Gerben, Brutsaert Seppe, Van Daelen Bryan en Remy Denolf 
speelde tegen Wijnberg. Ook dankzij goed voetbal en mooie reddingen van Remy wonnen we 
met 2-1. De doelpunten kwamen van Gerben en Ube. 
 

De derde wedstrijd tegen Gullegem werd gespeeld met de doelpuntenmakers. Daar waren de 
beide ploegen evenwaardig zo-
dat de wedstrijd met een gelijk-
spel eindigde. 
 

Ze werden uiteindelijk derde op 
het tornooi. Dit was een mooi 
resultaat en een mooi avontuur. 
Zo is deelnemen belangrijker 
dan winnen. 
 

Quinten 



Waarom deze Stapsgewijs? 

In de Raket werken we voor spelling, rekenen en sommige vakonderdelen van taal met het   

TOM-systeem (team-onderwijs op maat). Dit wil zeggen dat elke leerling oefeningen en op-

drachten op maat krijgt aangeboden, zo maken we tijd vrij om leerlingen extra te ondersteunen 

waar nodig. 

Sommige leerlingen hebben hierdoor wat oefentijd ‘over’, die we graag nuttig invullen. Deze 

keer opteerden we om een krant te maken. 

De leerlingen gingen op zoek naar onderwerpen, gingen zelf foto’s maken, interviews afnemen, 

…  

Heel wat van onze redactieleden waren erg enthousiast en ontzagen zich geen moeite om tot 

een goed resultaat te komen.  

Een woordje van dank voor  jullie medewerking is hier wel op zijn plaats!   Dus … dank je wel! 

Juf Inge 

 

De redactie van deze Stapsgewijs 


