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Geachte ouder, 

Met deze klasbrochure willen we enkele belangrijke weetjes voor u op een rijtje zetten. Een 

nieuw schooljaar betekent heel vaak nieuwe afspraken want in elke klas zijn er wel zaken die 

anders lopen. Hou deze brochure dan ook goed bij voor de rest van het schooljaar. 

We wensen u en uw kind alvast een spetterend schooljaar toe, 

Meester Steve en meester Maarten 

 

ONZE KLASWERKING IN EEN NOTENDOP :  
Welkom in de lucht! De werkwijze dit jaar is toch wat vernieuwend, steunend op de schoolvisie 

en het nieuwe leerplan. Samen met de vliegtuigklas en de luchtballonklas maken we er een 

tof jaar van! We werken veel en vaak samen, en dat is fijn voor iedereen. Enkele specifieke 

leerinhouden worden apart gegeven per jaar. Concreet wil dat zeggen dat voor rekenen de 

leerlingen van helikopter 3 steeds naar juf Saartje toe gaan. Waar alle leerlingen leeftijd derde 

samen rekenen krijgen, met ondersteuning van mr Kris. Ondertussen krijgen de leerlingen 

helikopter 4 rekenen van mezelf. Voor alle andere vakken en lessen blijven we in onze klas, 

waar we met verschillende oefen- en werkvormen onze lesinhouden zullen verwerven. We 

hebben dit jaar ook nieuwe handleidingen voor taal en wero, nl. taalkanjers en op verkenning 

voor wero.  

 

PRAKTISCHE ZAKEN :  

Op maandag en vrijdag is er turnles en zwemmen gaat door op dinsdag. Juf Sophie geeft 

opnieuw deze lessen. Het zwemmen is verdeeld over 10 beurten. We gaan zwemmen tot aan 

de herfstvakantie en dan opnieuw na krokus. We gaan met de bus naar het zwembad van 

Wevelgem. 

Onze agenda is een belangrijk document. Alles opdrachten, toetsen, uitstapjes,… worden 

hierin genoteerd.Graag dan ook wekelijks de agenda ondertekenen. 

Elke maandag krijgen de kinderen het huiswerkcontract mee naar huis. Dat moet klaar zijn 

tegen de vrijdag. Wie dat wenst, kan zich ook inschrijven voor de studie, en zo onder 

begeleiding de taken afwerken. 

Dit schooljaar zijn er ook regelmatig toetsen. Soms wordt er verwacht dat de kinderen deze 

thuis ook oefenen, al dan niet online. Meer info hierover volgt nog. 

We hebben twee grote toetsenperiodes, dat is met het winter- en zomerrapport.  

Het herfst- en lenterapport zijn tussenrapportjes. Er zijn drie oudercontacten voorzien. Deze 

gaan door met het herfst-, winter- en zomerrapport. Hierop worden alle ouders uitgenodigd 

om de vorderingen te bespreken. 

Natuurlijk gaan we ook vaak op stap met de klas. Sommige uitstapjes kaderen in het wero- 

thema of in de les van verkeer. Soms gaan we erop uit met de fiets! Graag erop toezien dat 

de fiets in orde is. Zo kan iedereen zich veilig in het verkeer begeven. 
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Om de 3 weken gaan wij naar de bib op maandag.  

We schrijven dit telkens in de agenda. De kinderen zorgen dat ze hun bibkaart de eerste keer 

meebrengen, wij kopiëren deze en gebruiken vervolgens de kopie. De eigen bibkaart mag 

dan thuisblijven.  

 

KALENDER :  

De schoolkalender is terug te vinden op onze schoolwebsite (www.destap.be). We proberen 

die zo goed als mogelijk up to date te houden. De volgende zaken kunnen we nu reeds mee 

geven. 

25 september:  Pedagogische studiedag (geen school) 

2 oktober:   Voorstelling Jeugd & Muziek 

7 oktober:  Facultatieve verlofdag (geen school) 

12 oktober:   Schoolfeest 

HERFSTVAKANTIE 28 oktober tot en met 1 november 

5/6 november: Oudercontact 

KERSTVAKANTIE 23 december tot en met 3 januari 

20 – 24 januari: Toetsenperiode 

28/29 januari:  Oudercontact 

3 februari:  Facultatieve verlofdag 

2 maart:  Schoolfotografie 

11 maart:   Pedagogische studiedag (geen school) 

PAASVAKANTIE 6 tot en met 17 april 

26 april:  Eerste communie  

9 mei:   Vormsel 

20 mei:   Pedagogische studiedag (geen school) 

15 – 19 juni:  Toetsenperiode 

24/25 juni:  Oudercontact 

 

CONTACT 

Goede afspraken maken goede vrienden luidt het spreekwoord. Voor een goed verloop van 

het schooljaar is goede communicatie heel belangrijk. Zit u met iets, wenst u iets mee te delen 

aarzel dan niet om ons te contacteren. De klasleerkracht is steeds bereid tot een gesprek, dit 

kan voor of na de schooltijd. Een mailtje kan uiteraard ook naar 

steve.vandenbroucke@destap.be.  

We hebben uiteraard ook onze klasblog. Deze is te bezoeken via 

http://l6destap.blogspot.com/. U kan die ook bereiken door op het klassymbool te klikken op 

de startpagina van onze schoolwebsite.  

Voor de communicatie hebben we de schoolagenda en maken we ook gebruik van GIMME, 

ons digitaal platform. Dit handig instrument zorgt er voor dat u heel snel op de hoogte bent 

van de laatste nieuwtjes van onze klas.  
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