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Bezocht je onze nieuwe website al?

de schoolkalender
het schoolreglement en de officiële schoolinfo
het schoolteam
de nieuwsbrief
de praktische schoolwerking
afspraken over klaswerking

Beetje bij beetje geraakt onze website :
www.gemeenteschool-knokke.be ingevuld. Op de
verschillende pagina's zal je alle belangrijke
informatie over onze school kunnen terugvinden :

Dus zoek je een antwoord op je vragen? Check
zeker even onze website!

5 oktober : dag van de leerkracht
Elk onderzoek wijst het uit ... en wij
weten en voelen het natuurlijk
allemaal : de leerkracht doet er toe!
Ze verdienen elke dag onze
dankbaarheid maar 5 oktober is hun
dag! Een extra "dank je" die dag zal
zeker deugd doen!

Juf Lut, juf Joke, juf Hilde, juf Isabel, juf Sarah, juf Melanie, juf Sophie, juf
Liselotte, juf Vicky, juf Eva, juf Stephanie, juf Marilyn, juf Darline, juf Chelsy, juf
Annelies, juf Mia, juf Maaike, juf Chaimaai, juf Hilde, juf Ann-Sophie, juf Katrijn, juf
Céline ... jullie zijn onze superhelden! Dank jullie wel voor al jullie werk en inzet!

http://gemeenteschool-knokke.be/infobrochure/
http://gemeenteschool-knokke.be/schoolkalender/
http://gemeenteschool-knokke.be/


Sparen jullie
 mee?

Een nieuw schooljaar, dat betekent nieuwe leerstof, nieuwe
gezichten en ... een nieuwe editie van ‘Fruit, een Lekkere
Buit’! Voor de 17de (!) keer op rij helpt men ons graag om
gezondheid nog hoger op de klasagenda te krijgen.
We sparen met de hele klas kiwistickers bij elkaar voor
gratis speelballen. Met 150 stickers verdienen we 10 ballen,
met 300 stickers 20 ballen. Als elke leerling elke dag een
kiwi eet bij het ontbijt, sparen we die stickers – en de ballen
– extra snel bij elkaar. Alvast bedankt om mee te helpen
sparen!

fluohesjes

Fluohesjes zijn in onze school voor alle leerlingen verplicht tussen de herfst- en de
krokusvakantie. We nemen dan ook opnieuw deel aan de actie "helm op, fluo top".
Kom je te voet of per fiets, dan raden we natuurlijk aan om altijd een hesje te
dragen. 

Ook bij elke uitstap (rij, wandeling, naar zwembad) is het dragen van een fluohesje
verplicht. Zorg dat je kind dus altijd een (uiteraard genaamtekend) hesje bij zich
heeft (in de boekentas). 

Binnenkort krijgt elke leerling van onze school een nieuwe reflecterende fluo-
badge om aan de boekentas of rugzak te hangen. Zo zijn onze kinderen goed
zichtbaar in het verkeer. Op de badge staat ook het telefoonnummer, mailadres en
de website van onze school. Altijd handig om snel onze gegevens te vinden!

Zelfstandigheid is ook nadenken over jezelf
en hoe je jezelf voelt ... en leren om er over te
praten. We gaan aan de slag met de gevoels-
buttons die we kregen van onze Warme
Gemeente.

1 - 10 oktober : 10-daagse van
de geestelijke gezondheid

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzespri.us18.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D408cf9811d26cc428c96226c0%26id%3Dde6b0ee0b4%26e%3De28fd32a5e&data=04%7C01%7C%7C028bb3a9870f41ee140c08d97d0c8ce5%7C48d95c09e5564b688411df53d199531f%7C0%7C0%7C637678315126036909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HL5bmYjTbsprsDNnyCMRzurRLWMiR2xfSZPYPSHKUVE%3D&reserved=0


Corona-maatregelen vanaf 1 oktober
Vanaf 1 oktober vervalt de mondmaskerplicht voor ouders,
leerkrachten en leerlingen. Ook in de schoolgebouwen
hoeven we dus geen masker meer te dragen. Voel je je
comfortabeler mét een mondmasker, dan staat het je
uiteraard vrij om het masker te blijven dragen. 

Het spreekt voor zich dat we geen risico's zullen nemen.
Mochten de omstandigheden op school of in onze omgeving
het vragen, kan een (tijdelijke) mondmaskerplicht op het
schoolterrein terug nodig zijn.

Het ophalen van de kinderen kan vanaf vrijdag terug wat gewoner verlopen. Dit
wil zeggen dat ouders bij het belsignaal op de speelplaats mogen komen om hun
kind op te wachten. Voor de "kleine" speelplaats mogen daarvoor beide poorten
gebruikt worden. Merken we dat een ouder behoefte heeft aan wat meer afstand,
dan respecteren we dat uiteraard!

22 oktober : dag van de jeugdbeweging 
Op de dag van de jeugdbeweging tonen we dat we trots zijn
op onze jeugdbewegingen. Kinderen mogen op die dag in
de kledij van hun jeugdbeweging naar school komen.

Tot 31 oktober kan je als inwoner van Zwevegem de enquête
op www.fietsgemeente.be invullen en vragen over
infrastructuur, communicatie en beleving beantwoorden. Het
invullen duurt slechts enkele minuten.
Dankzij de scores die jij geeft, wordt berekend wie in
Vlaanderen de 9 beste leerlingen van de klas zijn. Daarna
krijgen deze 9 genomineerde steden en gemeenten een
studiebureau over de vloer dat objectief zal oordelen of je er
veilig en comfortabel kan fietsen.
De winnaars worden eind mei 2022 – tijdens het Fietscongres
– bekendgemaakt. Zij krijgen de wisselbeker en een bedrag
van de Vlaamse Overheid om te investeren in hun fietsbeleid.
Dit is een organisatie van de Fietsersbond en VSV. 

Stem Zwevegem naar titel ‘fietsgemeente 2022’

https://www.fietsgemeente.be/


LET OP! Wil je de opvang annuleren? 
Verwittig Familiehulp zeker voor 12 uur ’s middags
van de voorafgaande werkdag. Zo niet, dan zullen 
we een annulatiekost van 15 euro aanrekenen.

• Je betaalt 4 euro per uur voor een kind. Als er 
meerdere kinderen ziek zijn, betaal je 4 euro voor 

het eerste kind en 2 euro voor de andere kinderen.
• Een opvangbeurt duurt maximum 9 uur. Na deze 
duurtijd rekenen we een toeslag van 25 euro aan 
per extra begonnen uur.
• Elk begonnen opvanguur wordt gefactureerd als 
een volledig uur. De opvang eindigt na het 

mondelinge verslag van onze oppasser aan de ouders.
• Alle aangevraagde uren worden effectief aangerekend. 
• Onze dienst opvang ziek kind is fiscaal aftrekbaar. 

Je ontvangt van ons automatisch een fiscaal attest.

Familiehulp organiseert opvang van maandag tot vrijdag 
tussen 7 uur en 20 uur. Een opvangbeurt duurt maximaal 
9 uur per dag en kan niet onderbroken worden. Per kind 
en per kalendermaand worden er maximaal 45 uren 
opvang voorzien.

Bij elke aanvraag voorzien we zo snel mogelijk opvang, 
indien mogelijk nog de dag zelf. 

• Om de opvang vlot te laten verlopen, heeft 
Familiehulp volgende gegevens nodig:
 - je naam, adres en telefoonnummer (ook het 

nummer waarop je overdag te bereiken bent)
 - de naam, leeftijd en ziektesymptomen van je kind 
 - nuttige informatie rond maaltijden en medicatie
 - een medisch attest en een attest 
gezinssamenstelling
 - klevers van de mutualiteit van de kinderen
 - naam en telefoonnummer van je huisarts

• Om een goede dienstverlening te kunnen voorzien, 
vragen we je om bij de start van de opvang enkele 
zaken klaar te leggen:
 - een koortsthermometer
 - keukenrol / propere handdoek
 - eventuele medicatie

• Onze oppassers dienen de voorgeschreven 
medicatie toe en bereiden een aangepaste maaltijd 

voor je kind. Ze verrichten geen huishoudelijke of 
verpleegkundige taken.

 
• Onze oppassers geven je kind de noodzakelijke 
aandacht en houden het gezelschap in een warme, 
comfortabele en ondersteunende sfeer. 

Bij het einde van de opvang krijg je een verslag over 
het verloop van de opvang, de toegediende 
medicatie, de evolutie van de ziekte,…

Tarieven

Familiehulp biedt opvang voor acuut 
zieke kinderen (tot 12 jaar). Onze 
professionele oppassers komen bij jou 
thuis om je ziek kind gezelschap te 
bieden en te verzorgen. 

Wanneer kan je een beroep doen 
op Familiehulp?

Enkele praktische afspraken
Opvangdienst acuut zieke kinderen tot 12 jaar






