KLASBROCHURE SATELLIET
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 Liza 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 raketklas (juf Inge) en de
ufoklas (juf Joke) maken we er een tof jaar van! Ook juf Ilse staat klaar om jullie kinderen te
begeleiden gedurende dit schooljaar.

Enkele specifieke leerinhouden worden gegeven per leerjaar:
FRANS
De leerlingen van het vijfde krijgen Frans van juf Inge of juf Liza. De leerlingen van het zesde
leerjaar krijgen Frans van juf Joke of juf Ilse. Mag ik hier uitdrukkelijk op hameren dat dagelijks
Frans oefenen heel belangrijk is. Er komt heel vaak nieuwe woordenschat en grammatica bij.
Indien dit niet goed wordt bijgehouden, wordt het snel te moeilijk.
REKENEN EN SPELLING
Alle leerlingen van de satellietklas krijgen rekenen en spelling op hetzelfde moment. De leerstof
die wordt aangeboden is wel 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.

Andere leerinhouden worden gegeven aan de derde graad:
TAAL, GODSDIENST en WERELDORIËNTATIE
Alle leerlingen krijgen dezelfde basisleerstof aangeboden in hun eigen klas. Hier werken we
met een tweejarensysteem. Tijdens deze lessen maken we ruimte om te herhalen en/of te
verdiepen.
Ook voor alle andere vakken en lessen blijven we in onze eigen satellietklas, waar we met
verschillende oefen- en werkvormen onze lesinhouden zullen verwerven.
MUZISCHE OPVOEDING en BEWEGINGSOPVOEDING
Op vrijdagnamiddag organiseren we telkens een muzische namiddag. Voorzie hiervoor best
een schilderschort of een groot T-shirt. Deze wordt in de klas bewaard.
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
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ook zeker je fietsslot niet. Tussen de herfst-en krokusvakantie gaan we niet zwemmen. De
leerlingen krijgen dan een extra uurtje turnen.
De turnlessen worden gegeven door juf Sophie. Deze gaan door op dinsdag en donderdag.

PRAKTISCHE ZAKEN :
o
o
o
o

o

o
o

o
o

o
o

o

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.
Elke derde maandag van de maand gaan we naar de bib.
Het huiswerk wordt op maandag meegegeven, zo kunnen de leerlingen tijdens de
week zelf plannen wanneer ze het maken. Het huiswerk moet ten laatste de volgende
maandag ingediend worden. Indien uw kind moeilijkheden had met de taak kan u
hiervoor steeds mailen via smartschool. Dan kijken we voor een gepaste oplossing.
Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen de kans om in de studie te
blijven. Dit is zeker niet verplicht. De studie gaat telkens door van 16.00 u. tot 16.50 u.
Op de dinsdagen dat er personeelsvergadering is, kan de studie niet doorgaan. Dit is
op volgende data: 14/9, 12/10, 16/11, 14/12, 11/1, 15/2, 15/3, 19/4, 10/5, 7/6 . 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.
Gelieve de agenda elke week te ondertekenen.
Er zijn dit jaar 4 rapporten. Het herfst- en lenterapport bestaat uit dagelijks werk. Deze
toetsen worden doorheen het schooljaar meegegeven in een toetsenmap. Gelieve
deze ook telkens te ondertekenen. Het winter- en zomerrapport wordt samengesteld
na een aangekondigde toetsenperiode. De toetsenbundel MOET terug naar school
meegegeven worden, evenals de rapportmap.
Is het mogelijk om een dikke ringmap mee te geven in het begin van het schooljaar?
Daarin verzamelen we de losse blaadjes per vak.
Online oefenen kan op de volgende websites. In de loop van de eerste weken, krijgen
de leerlingen hun gebruikersnaam en wachtwoord. We kleven dit vooraan in de
agenda, zodat dit niet verloren gaat.
- Frans/wero/spelling: www.bingel.be
- Wiskunde/taal: www.scoodleplay.be
Iedere leerling heeft ook een ‘stap-e-mail-account’. Dit wordt enkel gebruikt voor
communicatie en opdrachten die verbonden zijn met de klas!
Het is aangewezen om de school te verwittigen indien uw kind afwezig is. Dit mag
telefonisch, maar kan zeker ook via mail naar mij. Het is handig om als klasleerkracht te
weten wat er aan de hand is.
Wanneer jouw kind afwezig is geweest, gelieve zo vlug mogelijk een attest te bezorgen
(ziektekaartje of doktersattest).

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.
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30 augustus: Open school
16/17 september: Jeugd & Muziek
17 september: Strapdag
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
HERFSTVAKANTIE 1 tot en met 5 november
9/10 november: Oudercontacten
12 november: Facultatieve verlofdag 1
3 december: Sint op school
KERSTVAKANTIE 27 december tot en met 7 januari
24 – 28 januari: Toetsenperiode
1/2 februari: Oudercontacten lager
9 februari: Pedagogische studiedag 2
22/23 februari: Oudercontacten kleuter
25 februari: Carnaval
KROKUSVAKANTIE: 28 februari tot en met 4 maart
29 maart: Schoolfotografie
PAASVAKANTIE 4 tot en met 15 april
24 april: Eerste communie
2 mei: Facultatieve verlofdag 2
7 mei: Vormsel
25 mei: Pedagogische studiedag 3
20-24 juni: Toetsenperiode (bovenbouw begint vroeger omwille van stadsklassen)
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 via smartschool.
We

hebben

uiteraard

ook

onze

klasblog.

Deze

is

te

bezoeken

via

https://satellietdestap.blogspot.com/ . U kan die ook bereiken door op het klassymbool te klikken
op de startpagina van onze schoolwebsite.

ZWEMKALENDER (telkens op dinsdagvoormiddag):
dinsdag 14 september
dinsdag 28 september
dinsdag 12 oktober
dinsdag 26 oktober
PAUZE
dinsdag 15 maart
dinsdag 29 maart
dinsdag 26 april
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dinsdag 10 mei
dinsdag 24 mei
dinsdag 7 juni
dinsdag 21 juni

BIBKALENDER (derde maandag van de maand):
maandag 20 september
maandag 18 oktober
maandag 15 november
maandag 20 december
maandag 17 januari
maandag 21 februari
maandag 21 maart
dinsdag 19 april (op maandag geen school)
maandag 16 mei
maandag 27 juni (uitzonderlijk de vierde maandag)
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