
NIEUWSBRIEF
M A A R T - A P R I L  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

In onze bovenbouw werd een nieuw telefoontoestel voor de opvang
geïnstalleerd. Dit toestel kreeg het nummer : 

Op onze website kan u dit nummer terugvinden bij schoolwerking in het
vakje "Voor- en naschoolse opvang".

056 28 54 98

Ons logootje zal "Knozzy" gedoopt worden.
We haalden inspiratie uit de suggesties van
kinderen en collega's.

Knozzy verwijst naar Knokke, "knoddig"
(warm) en naar Zwevegem. 
Hopelijk beleeft Knozzy veel leuke en
leerzame avonturen hier op school.

Maak kennis met Knozzy

Belangrijk: nieuw nummer opvang



Opendeurdag voor nieuwe of kandidaat-
leerlingen en hun ouders.

Om grote drukte te vermijden nodigen we dit jaar ook enkel ouders
en kinderen uit die onze school nog niet goed kennen en die op die
avond de juffen en de school willen leren kennen.

Ken je ouders met peutertjes die binnenkort naar school mogen? Of
verhuizen vrienden met grotere kinderen naar onze buurt? Breng hen
gerust op de hoogte van onze opendeurdag

Maandag 7 maart : personeelsvergadering :
                      
                              geen studie



11 maart : Sportkompas 3e leerjaar

Medisch onderzoek (op school)
10 maart : 4e leerjaar
15 maart : 1e leerjaar

14 maart : auteurslezing L4 door Stefan Boonen

11 maart : pyjamadag van Bednet
Bednetters missen niet alleen de
les. Ze missen ook de vele leuke
momenten die je op school
beleeft. Op vrijdag 11 maart
steken we daarom alle zieke
leerlingen een hart onder de
riem. Kom jij die dag ook in
pyjama naar school?



17 maart : Kangoeroewedstrijd

Plattelandsklassen 1e en 2e leerjaar
Bakkershof in Merelbeke
28 maart - 30 maart  : 2e leerjaar
30 maart - 1 april : 1e leerjaar

wiskundewedstrijd voor onze sterk rekenaars!



Zit je in het 5de of 6de leerjaar? En ben je nog op zoek naar een leuke hobby? In
de Tiener Techniekacademie neem je deel aan 8 workshops waar je onder
begeleiding van 2 techniekcoaches 4 boeiende technische projecten maakt uit
onderstaande lijst: 
• Je leert lampjes schakelen als de beste! 
• Je maakt zelf een escapebox uit hout. Jij alleen kent de code om het kistje te
openen!
• Kinderen baas! Je leert een LEGO-robot programmeren zodat hij jouw bevelen
uitvoert.  
• Opstaan wordt voortaan een makkie met een zelfgemaakte nachtklok met
kleurrijke LED-lichtjes. 
• De vogeltjes worden jouw beste vriend, dankzij een zelfgebouwd voederhuisje.  
En je gaat ook op actief bedrijfsbezoek!
De eerste workshop start in de week van 7 maart 2022. 
 
Inschrijven kan via http://www.techniekacademie.be/waar. Klik door naar de
juiste gemeente via de zoekbalk, kies vervolgens Tiener Techniekacademie en
schrijf je in.  
Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De workshops gaan telkens
door op woensdagnamiddag van 16u tot 18u  in Zwevegem. 
Voor de hele reeks betaal je 70 euro, aan het eind van de reeks wordt een fiscaal
attest kinderopvang bezorgd.

Meer info vind je op http://www.techniekacademie.be/home 

16 maart (kleuters) 17 maart (L1)
Viesvuilland s een educatieve
workshop op maat van de aller
kleinsten, in een sprookjes achtige
context. Spelenderwijs en vanuit hun
eigen leefwereld maken de kinderen
kennis met de verschillende soorten
afval en hoe ze gesorteerd moeten
worden

Techniekacademie





https://forms.gle/X7puzvYYX4iGttP27


Raadpleeg onze kalender en het menu op onze
website : www.gemeenteschool-knokke.be

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

