KLASBROCHURE CRUISESCHIP
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,
Juf Tessa, juf Ilse, meester Kris en meester Maarten

ONZE KLASWERKING IN EEN NOTENDOP :
Het cruiseschip is één groep die wordt opgesplitst voor de hoofdvakken. Dit zijn wisselende
groepen aan de hand van de zorgvragen. Zo bieden we gerichte differentiatie en hulp .
Samen met de hulp van meester Kris en juf Ilse worden de leerlingen doorheen het schooljaar
begeleid. De klastitularis van het cruiseschip is juf Tessa.
Op maandag en donderdag vindt er samen met de zeilbootklas eilandwerking plaats. Hierin
wordt aan muzische, techniek, verkeer en hoekenwerk gedaan.
Onze methodes:
1) Wiskunde – wiskanjers
 kennismaken met getallen en bewerkingen tot 100
 maal –en deeltafels
 verder uitbouwen klok, kilogram, meter, liter,…
2) Nederlands – taalkanjers & methode D’haese
 Verder verdiepen van spelling: klinkers, medeklinkers, korte klank, lange
klank…
 Kennismaken met de hoofdletters
 Zinsbouw en woordstructuur uitbreiden
3) Wero – werokanjers
 Thematisch kennismaken met verschillende onderwerpen

4) Godsdienst – Jezus leeft


Verder werken op Jezus leeft 1
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PRAKTISCHE ZAKEN :
Meebrengen op woensdag 1 september 2021:
- Turngerief (gymzak, pantoffels, broekje en T-shirt)
- een ringmap
- een huistaakmap (A4-formaat, met naam op!)
- een leeg afgewassen blik (bv. van tomatensoep, groentjes)
Belangrijk:
Tweewekelijks gaat het cruiseschip zwemmen. Op donderdag 2 september gaat de eerste
zwembeurt door. Wie lang haar heeft, voorziet een elastiek om zijn haar vast te binden.
De turnles gaat door bij juf Sophie. Het turngerief blijft op school en wordt steeds
meegegeven voor de vakantie om te wassen. Na de vakantie deze dan graag zo snel
mogelijk terug meebrengen naar school.
Om de drie weken gaan we met de klas naar de BIB. Deze data wordt nog doorgegeven.
Huistaken:
Op vrijdag krijgt uw zoon/dochter huiswerk mee voor de volledige week. Hiervoor krijgen ze1
week de tijd om dit te maken. Indienen gebeurt de week erop, ook op vrijdag. Elke vrijdag
worden de huistaken besproken, overlopen en uitgelegd.
Toetsen:
Toetsen zullen bijgehouden worden in een toetsenmap. Deze zal soms eens meegaan naar
huis ter inkijk. Steeds zo snel mogelijk terug ingeven.

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.

30 augustus: Open school
16 september: Jeugd & Muziek
17 september: Strapdag
17 september: Jeugd & Muziek
18 september: Vormsel 2021
22 september: Pedagogische studiedag 1
23 september: Schoolreis bovenbouw (Oostende)
25 september: Eerste Communie 2021
10 oktober: Schoolfeest (kinderfeest)
29 oktober: Herfstwandeldag
HERFSTVAKANTI E 1 tot en met 5 nov ember
9/10 nov ember: Oudercontacten
12 nov ember: Facultatieve verlofdag 1
3 december: Sint op school
KERSTVAKANTI E 27 december tot en met 7 januari
24 – 28 januari: Toetsenperiode
1/2 februari: Oudercontacten lager
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9 februari: Pedagogische studiedag 2
22/23 februari: Oudercontacten kleuter
25 februari: Carnav al
KROKUSVAKANTI E: 28 februari tot en met 4 maart
29 maart: Schoolfotografie
PAASVAKANTI E 4 tot en met 15 april
24 april: Eerste communie
2 mei: Facultatiev e verlofdag 2
7 mei: Vormsel
25 mei: Pedagogische studiedag 3
20 – 24 juni: Toetsenperiode (bov enbouw begint v roeger omw ille van stadsklassen)
22 – 24 juni: Stadsklassen zesde leerjaar (Gent)
28/29 juni: Oudercontacten allen
29 juni Afscheid schoolverlaters
ZOMERVAKANTIE 1 juli tot en met 31 augustus

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 tessa.lecoutere@destap.be of
via Smartschool.
We
hebben
uiteraard
ook
onze
klasblog. Deze
is
te
bezoeken
via
http://cruiseschipdestap.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
SMARTSCHOOL, 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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