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WELKOM IN DE KNOKKESCHOOL !
1 september! Altijd een spannend moment voor kinderen, ouders, juffen,
directie en alle school-medewerkers ... maar dit keer is de start van het
schooljaar wel heel bijzonder. 1 september 2021 ... De eerste keer sinds
vele jaren dat we het schooljaar starten als onafhankelijke school. 

Het had heel wat "voeten in de aarde" maar na veel renovatie,
bureaucratie, administratie, organisatie en soms zelfs wat acrobatie zijn
we nu een school met een eigen directeur en zorgcoördinator. Het
vertrouwde schoolteam werd aangevuld met enkele nieuwe juffen en
samen staan we te popelen om de kinderen te verwelkomen.
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Schooljaar 2021 – 2022 staat in het teken van zelfstandigheid in de breedste zin
van het woord en met blijvende aandacht voor onze andere kernwaarden :
respect, welbevinden en talenten ontwikkelen.

We helpen kinderen in de groei van zelfredzame kleuters naar zelfstandige
jongeren. We streven naar kinderen vol zelfvertrouwen en met een positief
zelfbeeld die zichzelf respecteren en naar waarde schatten. 

We begeleiden kinderen naar zelfkennis en gaan samen met de leerlingen leren
leren. We willen hen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en samen
bepalen waar we de lat leggen, elk kind volgens eigen kunnen. 

Geruggesteund door de subsidie die we kregen van de Koning
Boudewijnstichting kunnen we ons laten begeleiden en navormen door Exentra
(expertisecentrum voor hoogbegaafdheid) en Eureka Leuven (experten in
leerstoornissen en gedifferentieerde sporen voor kinderen).

Als pilootschool van I-learn, het project van de Vlaamse Overheid voor digitaal
gepersonaliseerd leren, leggen we op een doordachte manier de link tussen
zelfstandigheid en de digitale wereld. Kortom, het wordt een zeer "leerzaam"
schooljaar!



1 SEPTEMBER
Op de eerste schooldag worden de
leerlingen warm onthaald op school en
maken ze kennis met ons jaarthema
"zelfstandigheid". We springen samen het
schooljaar in.

We mogen ouders nog niet uitnodigen op
de speelplaats. We vragen aan de ouders
om, na het afzetten van de kinderen, niet
te lang te wachten aan de schoolpoort en
de afstandsregels te respecteren. 

.

BRENGEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN

We beloven voldoende sfeerfoto's te nemen en een leuke "reportage" zal u dan
snel kunnen bekijken op smartschool en de facebookpagina van
Gemeenteschool Knokke.

Op 1 september worden alle kinderen onthaald via de grijze poort op de
speelplaats van de kleuters en onderbouw.

Minstens tot eind september gebeurt het ophalen en brengen van kleuters en
onderbouw (t.e.m. 3e leerjaar) zoals vorig schooljaar. 

KLEUTERS EN ONDERBOUW : 
brengen : aan grijze poort aan de kerk (peuters worden door juf naar de klas
gebracht)
ophalen : circuit volgen : in via fietspoort Orveiestraat, over speelplaats, uit via
grijze poort aan de kerk
fietsers : in en uit via fietspoort Orveiestraat

BOVENBOUW :
brengen en ophalen : aan grote houten poort M. Bernardastraat 1A 
fietsers : via grote houten poort M. Bernardastraat 1A => kinderen zetten hun
fiets in de schooltuin aan pastoriewoning.
.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op 24/09 is er een pedagogische studiedag. Er is dus geen school voor de
kinderen



Dankzij de recente versoepelingen mogen we u in
september toch verwelkomen op school voor de
info-momenten. De info van directie en
zorgcoördinator zal digitaal gepresenteerd worden.

Om de hoeveelheid ouders op school te beperken
vragen we, met uitzondering van gescheiden
ouders, om slechts met één ouder naar de klas te
komen.

INFO-MOMENT SEPTEMBER

U zal via de oudercontactmodule op smartschool kunnen intekenen voor één
van de tijdstippen (18u of 19u). We vragen u om tijdens uw aanwezigheid op het
schoolterrein uw mondmasker ten allen tijde te dragen.

13/09 : kleuter Knokke                              - 14/09 : lager Knokke
   

BRENGEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN
VERVOLG - PRAKTISCHE ORGANISATIE
Wat met broers en zussen?
Kinderen uit 4e en 5e leerjaar met broers en zussen in kleuter of onderbouw
worden naar de "kleine" speelplaats gebracht en mogen daar opgehaald
worden.

Wat met opvang?
Opvang gaat door op dezelfde plaats in de bovenbouw. Brengen en halen zoals
vroeger via de kleine bruine poort. 

Wat met studie?
Kinderen van 4e kunnen intekenen voor een half uur studie, 5e leerjaar een uur
studie. Studie gaat door in klassen van de bovenbouw. Na de studie blijven ze
daar voor de opvang of ze gaan (zelfstandig) naar huis (mits briefje akkoord
ouders).

Wat met de speeltijden?
Kleuters t.e.m. 1e leerjaar : kleine speelplaats
2e t.e.m. 5e leerjaar : speelplaats bovenbouw
Afwisselend gebruik van de schooltuin

.



Vorig jaar mochten de grootouderfeesten om
de gekende redenen niet doorgaan. Dit
schooljaar hopen we de grootouders toch te
mogen verwelkomen en in de bloemetjes te
zetten. 

We houden u tijdig op de hoogte van de datum
en organisatie van de feesten.

GROOTOUDERFEESTEN

MEERDAAGSE UITSTAPPEN
We zijn héél gelukkig te mogen melden dat de meerdaagse uitstappen dit
schooljaar WEL mogen doorgaan! De kinderen van Knokke en Zwevegem gaan
samen op uitstap op volgende data : 

11 tot 15 oktober 2021: ZEEKLASSEN 3e graad (5e leerjaar)
12 tot 15 oktober 2021: BOSKLASSEN 2de graad 
28 tot 30 maart 2022: PLATTELANDSKLASSEN 2de leerjaar 
30 maart tot 1 april 2022: PLATTELANDSKLASSEN 1ste leerjaar 

De praktische organisatie wordt meegedeeld door de klasleerkrachten. De
kostprijs wordt gespreid over dit schooljaar aangerekend : 1e graad 10 x €10,    
 2e graad 10 x €15, 3e graad 10 x €20

De tarieven voor de warme maaltijden zijn gewijzigd
(tarieven incl. bijdrage middagtoezicht van €1,5)
Kleuter afdeling : 3,80 euro voor warme maaltijd 
Lagere afdeling : 4,10 euro voor warme maaltijd 
Eigen lunch met soep : 2,00 euro 
Lunch zonder soep : 1,50 euro 

WARME MAALTIJDEN

Lactose-, gluten- en varkensvleesvrije maaltijden dienen 2 weken vooraf besteld
te worden via secretariaat.knokke@gszwevegem.be. De gewone maaltijden
mogen 's ochtends doorgegeven worden. Ouders van kleuters kunnen maaltijden
bestellen via smartschool van de juf.



Vanaf donderdag 9 september 2021 starten de zwembeurten
voor het lager Knokke. Vanaf dan gaat het 1e - 3e lj  om de 2
weken zwemmen telkens op donderdagnamiddag. 4e en 5e
gaan krijgen 10 zwembeurten op 8 en 22 okt, 26 nov, 10 dec,

SCHOOLZWEMMEN

VERJAARDAGEN
Ook dit schooljaar zorgen we als school voor een
fijne traktatie voor de klasgenootjes van de jarige
kinderen. We zorgen voor een gevarieerd aanbod
rekening houdend met kinderen met allergieën. De
jarige wordt in de klas gevierd en in de kijker
gezet.

Het schoolreglement en de infobrochure zullen vóór 1
september op de website en smartschool
gepubliceerd worden. 

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE

21 jan, 4 en 18 feb, 11 maart, 22 apr.
Doordat de gemeente Zwevegem de subsidie verhoogt wordt een zwembeurt
voor de kinderen goedkoper. Ouders betalen dit schooljaar € 1,00 per zwembeurt
van 30 minuten.

Elke leerling van het lager onderwijs heeft recht op één jaar gratis zwemmen. In
onze scholengemeenschap worden geen zwembeurten aangerekend in het 2e lj.

DAG VAN DE SPORTCLUB
Sport Vlaanderen en MOEV roepen alle scholen in
Vlaanderen op om kinderen en leerkrachten op
woensdag 29 september naar school te laten komen
in de outfit van hun favoriete sport/sportclub. Zo
treden de leerlingen op als ambassadeur en kunnen
ze hun sportclub in de kijker plaatsen.

We rekenen hiervoor in september € 5 aan via de schoolfactuur. 
Ouders voorzien dus zelf geen traktaties. Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes
worden niet verspreid op school.



Op vrijdag 17 september 2021 viert de Strapdag haar 15de verjaardag. De
campagne is een vast onderdeel van de Week van de Mobiliteit die jaarlijks
plaatsvindt van 16 tot en met 22 september.

We roepen alle kinderen op om de hele week zoveel mogelijk met de fiets, step
of te voet naar school te komen.

Tussen de herfst- en de krokusvakantie
moeten alle kinderen verplicht een fluohesje
dragen. We nodigen de kinderen nu alvast uit
zich goed zichtbaar in de schoolomgeving en in het verkeer te begeven. Een
vestje bestellen kan nog steeds via een berichtje aan Ann-Sophie van het
secretariaat.

WEEK VAN DE MOBILITEIT - STRAPDAG

De fietsen kunnen geplaatst worden in de tuin van de pastorie. 
Heel binnenkort wordt er daar een ruim 
fietsenrek geplaatst. 

De garagepoort van de Pastoriewoning
zal wijd opengezet worden 's ochtends en
's avonds zodat iedereen vlot binnen kan.

De kinderen van de bovenbouw kunnen dan langs de tuin naar hun speelplaats.

Vroeger bestond er een rij die aansluitend aan
schooltijd de kinderen overzette aan de
Avelgemstraat. De kinderen wandelden dan aan
de overkant van de straat zelfstandig verder
naar huis. Omdat er te weinig kinderen (slechts 2
à 3) gebruik maakten van de rij, werd die enkele
jaren geleden afgeschaft. 

Mochten er voldoende kinderen dagelijks de rij
willen volgen, dan zouden we die terug kunnen
inrichten. Wil u graag dat uw kind overgezet 

INSCHATTING : NOOD AAN EEN RIJ?

wordt aan de Avelgemstraat, stuur dan gerust een berichtje via smartschool aan
Nathalie Herremans. Bij voldoende interesse, starten we de rij terug op.

https://www.duurzame-mobiliteit.be/en/node/20


CONTACTPERSOON:     Claeys Yana – dienst jeugd & kinderopvang
                                    Blokkestraat 29 bus 1 | 8550 Zwevegem 
                                    tel. 056 76 59 80
BETREFT: Buitenschoolse kinderopvang, schooljaar 2021-2022

Beste ouders,

Op woensdag 1 september 2021 start het nieuwe schooljaar. Kinderen
kunnen vanaf dan opnieuw aansluiten in de buitenschoolse kinderopvang.
We vragen ouders de opvanglocatie niet te betreden en buiten te wachten.
We hanteren de algemene geldende maatregelen in de opvang.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Iedereen kan in de opvang blijven als dat
nodig is.

Door deel te nemen aan de opvang gaat u akkoord met het huishoudelijk
regelement van de kinderopvang. Dit kan u terug vinden op de website van
Zwevegem.
www.zwevegem.be/buitenschoolse-kinderopvang
Enkel met schriftelijke toestemming van de ouders kan het kind zelfstandig
de opvang verlaten of worden afgehaald door anderen.
Registratie
Voor de registratie van de aanwezige kinderen maken we gebruik van de
UiTPAS. Het is dus nodig om deze in bezit te hebben en mee te brengen als
je in de opvang blijft. 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

De abonnementjes worden niet meer via
school geleverd maar ouders kunnen
tijdschriften en leesreeksen online bestellen
mét thuislevering. Er is een tijdschrift én een
leesreeks voor iedere leeftijd. Ontdek ze in
de webshop!

DOREMI(NI), ZONNEKIND, ZONNELAND,
ZONNESTRAAL BESTELLEN?

Gebruik bij je bestelling zeker onze unieke schoolcode A64072 als promotiecode.
Zo geef je onze school een extra duwtje in de rug.     

http://www.zwevegem.be/buitenschoolse-kinderopvang
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnk.ie%2F5AR6J%2Fe%3Dveronique.denis%40uitgeverijaverbode.be%2Fhttps%3A%2Fwww.uitgeverijaverbode.be%2FThuis&data=04%7C01%7C%7Caffb2dd5b7f54f2179ca08d9737adeee%7C48d95c09e5564b688411df53d199531f%7C0%7C1%7C637667793827909653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=EzeRDIN7LuPq1VPFSV0gssg9F%2FbQ7S%2FYIfUBPBdoggk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnk.ie%2F5AR6J%2Fe%3Dveronique.denis%40uitgeverijaverbode.be%2Fhttps%3A%2Fwww.uitgeverijaverbode.be%2FThuis&data=04%7C01%7C%7Caffb2dd5b7f54f2179ca08d9737adeee%7C48d95c09e5564b688411df53d199531f%7C0%7C1%7C637667793827909653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=EzeRDIN7LuPq1VPFSV0gssg9F%2FbQ7S%2FYIfUBPBdoggk%3D&reserved=0


Een UiTPAS kost 3 euro (éénmalige aankoop, bij verlies 1 euro) en kan je
verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd in het gemeentepunt of in de bibliotheek. 

Met een UITPAS zuidwest kan iedereen die in Zuid-West-Vlaanderen wil
genieten van cultuur, sport en jeugdactiviteiten punten sparen en inruilen
voor leuke voordelen. 
Ook voor mensen met een beperkt inkomen is de UITPAS extra voordelig. Zo
kan er 80% korting worden verkregen op tickets of inschrijvingen bij
organisaties zoals zwembaden, cultuurhuizen, sportcentra etc. Om te weten
of u hiervoor in aanmerking komt neemt u best contact op met onze dienst
vrijetijd via het telefoonnummer 056 76 59 80.
Meer informatie over de UITPAS vindt u op de website
www.uitinzuidwest.be/uitpas.

Voor- en naschoolse kinderopvang
Elk kind dat is ingeschreven op één van onze gemeentescholen, kan
deelnemen aan de voor- en/of naschoolse opvang op de eigen schoollocatie. 
Per begonnen beurt wordt er 0,75 euro aangerekend.
’s Morgens werken we met 3 beurten: 
- Van 07.00 uur tot 07.15 uur
- Van 07.15 uur tot 07.45 uur
- Van 07.45 uur tot 08.15 uur
’s Avonds werken we met 4 beurten op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag: 
- Van 16.00 uur tot 16.30 uur
- Van 16.30 uur tot 17.00 uur
- Van 17.00 uur tot 17.30 uur
- Van 17.30 uur tot 18.00 uur. 
Op vrijdag zijn er 4 beurten aan 0.75 euro: 
- Van 15.00 uur tot 15.30 uur
- Van 15.30 uur tot 16.00 uur
- Van 16.00 tot 16.30 uur
- Van 16.30 uur tot 17 uur
- Vanaf 17 uur zijn er op vrijdag nog 2 beurten aan 1,50 euro
- Van 17.00 uur tot 17.30 uur
- Van 17.30 uur tot 18.00 uur. 
Opgepast! Kinderen die na 18 uur worden afgehaald betalen een boete van 10
euro per begonnen half uur.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG



COMMUNIE KNOKKE
·Zaterdag 25 september 2021  - 10.00 uur– Sint-Maria-Bernardakerk
Zondag 22 mei 2022  - 10.00 uur– Sint-Maria-Bernardakerk
Vormsel 1e weekend mei 


