KLASBROCHURE UFO
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 Joke, juf Ilse en meester Maarten

ONZE KLASWERKING IN EEN NOTENDOP :
Welkom in de Ruimte!
Zoals vorig jaar werken we ook dit schooljaar in een graadsklas. Deze 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 satellietklas (juf Liza) maken
we er een tof en leerrijk jaar van!

●

Enkele specifieke leerinhouden worden gegeven per leerjaar:

FRANS
Zo krijgen de leerlingen van het vijfde Frans van juf Inge of juf Liza. De leerlingen van het zesde
leerjaar krijgen Frans van juf Joke of juf Ilse.
REKENEN EN SPELLING:
Alle leerlingen van de ufoklas krijgen rekenen en spelling op hetzelfde moment. De leerstof die
wordt aangeboden is wel op het niveau van de leerling. Verschillende werkvormen worden
aangeboden om dit te organiseren.
●

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 ufoklas, waar we met
verschillende oefen- en werkvormen onze lesinhouden 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 (een oud hemd
is prima!) die op school wordt bewaard.
We gaan tweewekelijks zwemmen. De juiste data vinden jullie verder op de zwemkalender.
We gaan naar Wevelgem met de fiets. We fietsen veilig met een fietshelm en een fluohesje!
Vergeet ook zeker niet je fietsslot niet. Tussen de herfst-en krokusvakantie gaan we niet
zwemmen. De leerlingen krijgen dan een extra uurtje turnen op dinsdag.
De turnlessen worden gegeven door juf Sofie. Er is elke maandag turnen. Om de twee weken
krijgen de leerlingen ook op donderdag turnen.
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PRAKTISCHE ZAKEN :
o
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o
o
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o

o
o

o

Op maandagnamiddag en op woensdag staat juf Ilse voor de klas.
Gelieve een ringmap (A4) mee te geven naar school. Daarin kunnen losse blaadjes
worden bewaard.
De leerlingen van UFO 6 brengen hun blauwe UFO-map op 1 september terug mee
naar school.
Voor de turnles dragen de leerlingen hun Stap-T-shirt. Deze 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 bezoeken we dit jaar terug de bib. De bibkalender vinden jullie verder in deze brochure.
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 dat gerust op de taak of in de schoolagenda noteren.
Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen de kans om in de studie
te blijven. Dit is zeker niet verplicht.
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.
Gelieve de agenda elke week te ondertekenen. In de agenda is er ruimte voorzien
om te communiceren met de leerkracht. Maak daar gerust gebruik van.
Er zijn dit jaar 4 rapporten: herfst-, winter-, lente-, en zomerrapport. Het winter- en
zomerrapport wordt samengesteld na een aangekondigde toetsenperiode. De
rapporten mogen thuis bewaard worden. De toetsenbundel MOET terug naar school
meegegeven worden, evenals de rapportmap.
Wanneer je kind afwezig is, gelieve een bericht te sturen (via Smartschool) zodat we
weten wat er aan de hand is. De witte afwezigheidskaart kunt u nadien gebruiken als
uw kind 1, 2 of 3 kalenderdagen afwezig is en er geen doktersbezoek was. Vanaf de
4de dag moet u een doktersattest kunnen voorleggen (pas op : van vrijdag tot
maandag = 4 kalenderdagen, dus doktersbriefje vereist).

Pas op: Indien uw kind ziek is in de week voor of na een vakantie, moet ook een
doktersbriefje meegebracht worden!
Het is slechts mogelijk 4 dergelijke kaarten per schooljaar te gebruiken per kind. Indien
er meer afwezigheden zijn, moet er telkens een doktersbriefje worden meegebracht.
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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. Dit kan altijd via een smartschoolbericht. 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: ufoklas.blogspot.com. U kan
die ook bereiken door op het klassymbool te klikken op de startpagina van onze schoolwebsite.
Op onze klasblog vinden jullie ook heel wat nuttige links om extra te oefenen.
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.

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)
14/09 – 12/10 – 16/11 – 14/12 – 11/01 – 15/02 – 15/03 – 19/04 – 10/05 – 07/06

· 17/09 strapdag

25/12 start kerstvakantie

· 18/09 vormsel

· 01-02 02-02 oudercontacten

· 22/09 pedagogische studiedag

· 09/02 pedagogische studiedag

· 23/09 schoolreis

· 25/02 carnaval

· 10/09 schoolfeest

28/02 start krokusvakantie

· 29/10 herfstwandeldag

· 29/03 schoolfotografie

30/10 start herfsvakantie

04/04 start paasvakantie

· 09/11 10/11 oudercontacten

· 02/05 facultatieve verlofdag

· 12/11 facultatieve verlofdag

· 07/05 vormsel

· 03/12 Sint op school

· 25/05 pedagogische studiedag
· 22/06-23/06-24/06 stadsklassen
zesde leerjaar
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ZWEMKALENDER:
telkens op
dinsdag
BIB-KALENDER: telkens op maandag
· 14/09
20/09
· 28/09
· 12/10
· 26/10
· ‘winterstop’

18/10
15/11
20/12

· 15/03

17/01

· 29/03

21/02

· 26/04

21/03

· 10/05

dinsdag 19/04(op maandag geen school)

· 24/05

16/05

· 07/06

27/06 (uitzonderlijk de vierde maandag)

· 21/06

We hopen dit schooljaar goed te kunnen samenwerken en uw kind op een positief opbouwende
en doordachte manier te kunnen voorbereiden op het secundair onderwijs. Indien er
moeilijkheden of problemen zouden zijn, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
juf Joke en juf Ilse
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