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NIEUWSBRIEF
N O V E M B E R  2 0 2 1

G E M E E N T E S C H O O L  K N O K K E

Op onze website www.gemeenteschool-knokke.be vind je steeds onze actuele
schoolkalender. In deze kalender staan al onze schoolactiviteiten, de
verjaardagen van de juffen en het fruit van de week.
Heb je al een google-account? Dan kan je deze kalender, via het plusje rechts
onderaan, ook toevoegen aan jouw agenda.

DE SCHOOLKALENDER OP DE WEBSITE

PERSONEELSVERGADERING - GEEN STUDIE
 
Maandag 22 november staat er een personeelsvergadering gepland voor
alle leerkrachten. Hierdoor gaat de studie die dag niet door voor de
leerlingen. 

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


GEWIJZIGDE SCHOOLUREN
Na de herfstvakantie zullen onze schooluren gelijk gaan lopen 
met de andere scholen. De verschillende schooluren zijn historisch 
gegroeid (omwille van een busje) en nu niet meer van toepassing.

Concreet zal de schooldag duren van : 
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30u tot 11.40u en 13.15u tot 16u
Woensdag van 08.30u tot 11.40u
Vrijdag van 08.30u tot 11.40u en 13.15u tot 15u

De speeltijden zijn in de voormiddag van 10.10 tot 10.25 en in de namiddag van 14.55
tot 15.10 (niet op woensdag en vrijdag)

De lesdag voor de kinderen ziet er dus als volgt uit :
8u30 - 10u10 in de klas
10u10 - 10u25 speeltijd
10u25 - 11u40 in de klas

11u40 - 13u15 middagpauze

13u15 - 14u55 in de klas 
14u55 - 15u10 speeltijd
15u10 - 16u in de klas 

OPGELET : de schoolpoort zal nog steeds open gaan om 8u10. 
We vragen wel met veel aandrang dat uw kinderen op tijd op school zijn. De bel zal 
 om 8u27 gaan zodat de kinderen al in de rij kunnen gaan staan. 

MOOIMAKERS - OPERATIE PROPER
Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij terug deel aan
operatie proper, een actie binnen MOOIMAKERS
waarbij we ons als school engageren om de strijd
tegen het zwerfvuil aan te gaan. 
Ons eerste actiepunt, ons engagement verklaren voor
deze actie, werd gedeeltelijk uitgevoerd. Onze
directeur tekende alvast haar engagementsverklaring.
Op 15 november krijgen alle leerlingen de nodige
uitleg en vragen we ook hen om de
engagementsverklaring te "ondertekenen".
Samen sterk, we geloven dat we zo echt het verschil
kunnen maken! Een update zal steeds te lezen zijn in
onze nieuwsbrief!



Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet
Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
In 2021 loopt de Voorleesweek van 20 tot 28 november! Tijdens de campagneweek
roepen we iedereen op om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen. Want dat
maakt écht een verschil.  Eén kwartier, elk kind, elke dag. Doe je mee?

Wij alvast wel! In onze school besteden we veel tijd aan het ontwikkelen van leesplezier.
Naast onze goedgevulde klasbibliotheken brengen we ook elke twee weken een bezoekje
aan de bib-bus. En de juffen besteden ook veel aandacht aan voorlezen. 

Wil je graag, van zodra de corona-maatregelen het toelaten, af en toe eens komen voor-
of meelezen op school, geef je dan snel HIER op als lees(groot)ouder.

WORD JIJ OOK LID 
VAN DE VOORLEESCLUB?

http://gemeenteschool-knokke.be/205-2/


‘Alles met  de bal’ is een bewegingslandschap rond de
magische wereld  van de bal.  Het tracht de kinderen te
boeien  met  een waaier van spelletjes, estafetten en
ploegspelen met  verschillende ballen, van knikker tot
basketbal. Elk spel wordt begeleid  door een juf/meester
(of andere medebegeleiders).

GROTE GRIEZELTELLING
Download hier de griezelkaart en kleurplaten
(https://www.zwevegem.be/nieuws/griezeltelling)
of haal ze snel op het gemeentepunt (dienst Vrije Tijd)
of in de bib of bibus.

SPORTIEVE ACTIVITEITEN IN NOVEMBER
Alles met de bal - 3e leerjaar op 16 november

GEEN SCHOOL 
Donderdag 12 november is er een extra vrije dag.
Dinsdag 30 november is er een pedagogische studiedag.

OPGELET : al is er die dag ook schoolfotografie, zorg dat de kinderen zeker ook sportieve kledij
bij zich hebben.  De deelnamekost zal aangerekend worden via de schoolfactuur.

CORONA - UPDATE
Vanaf 8 november wordt de mondmaskerplicht in het 5e en 6e leerjaar weer ingevoerd. 

Dit houdt in:
leerlingen van het 5e leerjaar dragen vanaf 8/11 binnen opnieuw een mondmasker. 
Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense, fysieke contacten vermijden. 

We hebben nog steeds veel aandacht voor ventilatie en handen wassen. 

Test- en quarantainestrategie leerlingen
Vanaf 8/11 worden enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen. 
Bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week treedt er een procedure tegen clusteruitbraken in
werking. (dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst).

Ouders dragen een mondmasker op het schoolterrein. 



Op zoek naar een kinderfiets? Koop je liever geen nieuwe? Dan kan
je terecht in Zwevegem bij de fietsbieb, in de gebouwen van het Huis
van het Kind. De fietsbieb biedt kwaliteitsvolle tweedehands
kinderfietsen aan die je goedkoop kan ontlenen.

FIETSBIEB

Op dinsdag 16/11/2021 worden er individuele foto’s genomen van alle kinderen van de school.
Deze foto’s zijn op vrijwillige basis, al dan niet aan te schaffen.
Dit jaar wordt de formule iets aangepast en is het de bedoeling om een spontane
ongedwongen foto te nemen van uw kind. Deze foto’s zijn NIET bruikbaar voor een KIDS-ID of
identiteitskaart.

Er worden ook gezamenlijke foto’s genomen van broers en zussen.
Gezamenlijke foto’s van broertjes en/of zusjes die nog niet naar school komen,  worden
genomen tussen 8u15 en 8u30.

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij jullie om vooraf een seintje te geven   
aan secretariaat.knokke@gszwevegem.be zodat we zicht hebben op wie we             
 mogen verwachten.

Gezamenlijke foto’s van broers en/of zussen die wèl op school zitten, 
worden tijdens de voormiddag genomen.

Werking schoolfotograaf (Unitas):
·De ouders krijgen één of meerdere codes binnen de 2 weken na het fotograferen op school;
·de bestelling en betaling gebeurt rechtstreeks via Unitas schoolfotografie; 
·de foto’s worden thuis geleverd binnen de 10 werkdagen na bestelling.

16 NOVEMBER : SCHOOLFOTOGRAFIE

Voor € 20 fietsgeld per kind (plus € 20 waarborg) kan je een jaar lang een kinderfiets op
maat gebruiken. 
De fiets mag je tijdens dat jaar gratis omruilen voor een fiets met een andere maat of
model! 
Schenk je een eigen kinderfiets in goede staat aan de fietsbieb? Dan hoef je een jaar lang
geen fietsgeld te betalen. 

De fietsbieb is elke eerste zaterdag van de maand open van 10u - 12u.



overdag vallen fluo-kleuren meer op dan andere kleuren.
in het blauwe licht van het schemerdonker vallen fluojasjes extra goed op.
in het donker zorgen de reflecterende gedeeltes ervoor dat je al zichtbaar bent van op
150 m als er licht op weerkaatst.

Fluorescerende en reflecterende kledij en accessoires maken je beter zichtbaar in het
verkeer. Ben je te voet of met de fiets dan zien andere weggebruikers je veel sneller als je
fluo-kledij of accessoires draagt.

We vragen daarom met aandrang dat elke leerling vanaf de herfstvakantie met een fluo-
jasje naar school komt. Dit geldt voor kinderen die met de fiets, step, te voet of met de
auto komen.
Kinderen die met de fiets of step komen dragen ook een fietshelm.

Onze school neemt ook dit jaar deel aan de actie : helm op fluo top.

Met dit project wil de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) scholen helpen om hun
leerlingen op een leuke manier aan te moedigen om zichtbaar en beschermd naar school
te wandelen of te fietsen. 
Leerlingen die dat doen, krijgen leuke beloningen en kunnen coole prijzen winnen.
De actie start na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie. Tijdens de
donkerste maanden van het jaar dus.

Hoe werkt het?
Heel eenvoudig! Alle kinderen krijgen een spaarkaart. Wie 's ochtends met fluokledij aan
naar school komt, krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm is een sticker
waard. Als de kinderen voldoende stickers gespaard hebben, krijgen ze een toffe beloning
en maken ze kans op een coole prijs. Daarnaast zijn er ook klassikale prijzen te winnen.

Alle kinderen krijgen ook een flitsende nieuwe fluo sleutelhanger met ons logo en de
schoolgegevens. Hang hem gerust (bij) aan de boekentas voor extra zichtbaarheid!

HELM OP - FLUO TOP


