KLASBROCHURE RAKET
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 Inge en meester Maarten

ONZE KLASWERKING IN EEN NOTENDOP :
Welkom in de RUIMTE.
De werkwijze steunt op de schoolvisie en het nieuwe leerplan. In deze brochure vinden jullie
heel wat nuttige informatie omtrent onze klaswerking. Samen met de UFO-klas (juf Joke) en de
SATELLIETKLAS (juf Liza) maken we er een tof jaar. Ook juf Ilse staat klaar om jullie kinderen te
begeleiden gedurende dit schooljaar.

Specifieke leerinhouden die worden gegeven per leerjaar:
FRANS
De leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen Frans van juf Liza of juf Inge. De leerlingen van het
zesde krijgen Frans van juf Joke of juf Ilse.

REKENEN EN SPELLING
Alle leerlingen van de raketklas krijgen rekenen en spelling op hetzelfde moment. De leerstof
die wordt aangeboden is op het niveau van de leerling (dus per leerjaar). Verschillende
werkvormen worden aangeboden om dit te organiseren. 1 keer per week komt juf Ilse tijdens
de rekenlessen helpen. Het aantal oefeningen en het niveau van de leerstof wordt aangepast
aan de noden van uw kind. Daardoor zal u merken dat niet alle oefeningen in het boek
worden gemaakt.

Leerinhouden die worden gegeven aan de derde graad:
TAAL, GODSDIENST en WERELDORIËNTATIE
Alle leerlingen krijgen dezelfde basisleerstof aangeboden in hun eigen klas. We werken met
een tweejarensysteem.
Ook voor de andere vakken en lessen blijven we in onze eigen raketklas, waar we met
verschillende oefen- en werkvormen onze leerinhouden zullen verwerven.

MUZISCHE OPVOEDING en BEWEGINGSOPVOEDING
Op vrijdagnamiddag organiseren we telkens een muzische namiddag. Tijdens onze creatieve
bezigheden kunnen we soms wel vlekken maken. Voorzie een schilderschort (oud hemd is
prima!) die op school wordt bewaard.
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We gaan tweewekelijks zwemmen. De juiste data vinden jullie op de zwemkalender We gaan
naar Wevelgem met de fiets. We fietsen veilig met een fietshelm en een fluohesje! Vergeet
zeker je fietsslot niet. De fietsen stallen we op die dag rechts naast het klooster. Tussen de herfsten krokusvakantie gaan we niet zwemmen. Dan wordt er een extra turnuur ingericht.
De turnlessen worden gegeven door juf Sofie.

PRAKTISCHE ZAKEN :
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●

●

Tijdens de turnles dragen de leerlingen hun stap-T-shirt. Die kan in het begin van het
schooljaar aangekocht worden.
Wie niet kan deelnemen aan de turn- of zwemles, moet een briefje van de dokter of
van de ouder(s) kunnen voorleggen.
Maandelijks bezoeken we de bib. Je vindt de data bij de kalenders. De leerlingen
zorgen voor een draagtas en hun bibkaart.
Het huiswerk wordt op maandag meegeven, zo kunnen de leerlingen tijdens de week
zelf plannen wanneer ze het maken. Het huiswerk moet ten laatste de volgende
maandag ingediend worden. Indien u w kind moeilijkheden had met de taak, kan u
dat gerust op de taak noteren.
Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen de kans om in de studie te
blijven. Dit is zeker niet verplicht.
Wanneer uw kind occasioneel niet aanwezig kan zijn in de studie, moet het hiervoor
een briefje indienen op voorhand. Zonder dit briefje geven we geen toestemming om
de school te verlaten.
Wij maken gebruik voor de oefenplatforms ‘bingel’(Frans en spelling) en ‘scoodle play’
(taal en rekenen). De inloggegevens worden vooraan in de agenda van de leerlingen
gekleefd.
Iedere leerling heeft ook een ‘stap-e-mail-account’. Dat wordt enkel gebruikt voor
communicatie en opdrachten die verbonden zijn met de klas!
Gelieve de agenda elke week te ondertekenen. In de agenda is er ruimte voorzien
om te communiceren met de juf. Maar daar gerust gebruikt van.
Er zijn dit jaar 4 rapporten. Het herfst- en lenterapport bestaat uit dagelijks werk. Het
winter- en zomerrapport wordt samengesteld na een aangekondigde toetsenperiode.
Wanneer je kind afwezig is, gelieve een bericht te sturen (via smartschool) zodat we
weten wat er aan de hand is en daarna zo vlug mogelijk een attest te bezorgen aan
de juf.

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.
We hebben uiteraard ook onze klasblog. Deze is te bezoeken via
http://raketklasdestap.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 werkt het handigst als je de app downloadt
op je smartphone, daar krijg je steeds een melding bij een nieuw bericht.)
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●

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.
●

geen studie op: (wegens vergadering)
16/09 – 12/10 – 16/11 – 14/12) – 11/01 – 15/02– 15/03) –19/04 )– 10/05 – 07/06

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

17/09 strapdag
18/09 vormsel
22/09 pedagogische studiedag
23/09 schoolreis
10/10 schoolfeest
29/10 herfstwandeldag
30/10 start herfstvakantie
09/11 10/11 oudercontacten
12/11 facultatieve verlofdag
24/12 vrijdagmiddag : start kerstvakantie
24/01 - 28/01 toetsenperiode
01-02 - 02-02 oudercontacten
09/02 pedagogische studiedag
25/02 carnaval
28/02 start krokusvakantie
29/03 schoolfotografie
04/04 start paasvakantie
02/05 facultatieve verlofdag
07/05 vormsel
25/05 pedagogische studiedag
22/06-23/06-24/06 stadsklassen zesde leerjaar
28/06 oudercontacten vijfde leerjaar
29/06 afscheid zesde leerjaar

Zwembeurten
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

14/09
28/09
12/10
26/10
‘winterstop’
15/03
29/03
26/04
10/05
24/05
07/06
21/06

Bibklalender
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

maandag 20 september
maandag 18 oktober
maandag 15 november
maandag 20 december
maandag 17 januari
maandag 21 februari
maandag 21 maart
dinsdag 19 april
maandag 16 mei
maandag 27 juni
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