
NIEUWSBRIEF
F E B R U A R I -  S C H O O L J A A R  2 0 2 1  -  2 0 2 2

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

Door de vrije dag van 2 februari en de
pedagogische studiedag van 3 februari
verplaatst de fruit/groentedag naar
dinsdag 1 februari. Er staat een stukje
bloemkool op het programma. 

Fruitdag verplaatst naar dinsdag 1 februari



Kidz on Wheels - 3e graad
In samenwerking met Cycling Vlaanderen afdeling West-Vlaanderen,
biedt MOEV als alternatief voor Meester op de Fiets de activiteit 'Kidz on
Wheelz' aan.
Op 22 februari komt de organisatie naar de Groene Kouter om er voor
de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar een leuke voormiddag te
voorzien. Naast de vaardigheidsproeven (slalom - behendigheid -
chronorace - links/rechtsproef) is er ook een randanimatie voorzien met
o.a. fietsen op rollen en een behendigheidsparcours. Cycling Vlaanderen
voorziet 2 tot 4 lesgevers om de leerlingen te begeleiden. De leerlingen
moeten echter wel de eigen fiets gebruiken. Alle leerlingen van het 5e
en 6e leerjaar worden op 22 februari met de fiets op school verwacht. 

Data voorstellingen Gemeente Zwevegem
Vanuit de dienst cultuur in de gemeente Zwevegem worden ook dit jaar opnieuw enkele
schoolvoorstellingen voorzien voor de leerlingen.

De kleuters gaan op 23 februari om 10.15u gaan kijken naar de voorstelling 'Arabella'. Voor de
eerste kleuters en peuters wordt busvervoer voorzien.
Het eerste leerjaar gaat op 17 februari om 10.00u naar de voorstelling met als titel 'Dansje in
de regen'. In de namiddag om 13.00u is het dan de beurt aan het tweede leerjaar voor
diezelfde voorstelling. 
Het derde leerjaar van Kouter sluit aan bij de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar uit
Groene Kouter om de voorstelling 'De vlucht van de wesp' te gaan bewonderen op 15 februari
om 13.30u.



Carnaval 
De kinderen mogen verkleed naar school komen. 

warm genoeg gekleed, want de activiteit gaat buiten door
geen enge maskers 
voor kleinste kleuters en peuters liefst geen onesie
geen losse, grote attributen

Graag aandacht voor: 

Inspecteurs opnieuw op bezoek in Knokke
Omdat onze Knokkeschool sinds 1 september een officieel op eigen benen kwam te staan, los
van Gemeenteschool Zwevegem, kregen we een eigen instellingsnummer.
Voor onze school dit nummer kreeg, werd de school eerst doorgelicht om te bekijken of we
aan alle instellingsvoorwaarden voldoen. Dit onderzoek ging vooral over alle voorwaarden
wat betreft bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Na dit onderzoek kregen we onze
voorlopige erkenning maar natuurlijk wel wat huiswerk : zo zullen we bv. de urinoirs in de
bovenbouw moeten vernieuwen.

Om onze definitieve erkenning om te zetten naar een officiële erkenning moet de inspectie
binnen de 6 maanden opnieuw langskomen voor een diepere doorlichting. Deze doorlichting
staat voor onze school gepland op 10 februari. Dat wordt een heel spannende en stressvolle
dag voor heel het schoolteam. Naast enkele processen van bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne wordt ook het beleid en de schoolwerking doorgelicht. Het kleuteronderwijs wordt in
zijn geheel bekeken, in het lager onderzoeken ze leergebied wiskunde en muzische vorming. 

We hebben er alle vertrouwen in dat we jullie kinderen goed onderwijs bieden en zijn dan ook
vooral benieuwd naar welke extra tips en aanbevelingen het inspectieteam ons kan geven.

PS : op de doorlichtingsdag, 10 februari, gaan de inspecteurs ook in gesprek met de
leerkrachten. We willen graag zo veel mogelijk leerkrachten de kans geven om hun verhaal
te brengen. De kinderen moeten het dan een uurtje zonder hun juf stellen. We kunnen
gelukkig rekenen op enkele mama's en oma's die de klas dan even over nemen maar ... we
kunnen zeker nog enkele helpers extra gebruiken voor die dag (tss. 10u15 en 11u en tss 15u en
16u) of voor een andere gelegenheid. 
Laat het gerust weten via nathalie.herremans@gszwevegem.be



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgc-U_CbdvxIMJS1pCAXYLCm4ctnH1iNMemw5scSiFtZk4dg/viewform





