
WEDSTRIJD MEDIAWIJSHEID
In maart deden we met het vijfde mee met "de week van m" (Meest Mediawijze klas
van Vlaanderen).

Per voltooide dag verdienden we een ster. Op het einde van de week konden we 5
sterren laten branden en verdienden we de eretitel ‘Mediawijze 5-sterrenklas’.

We deden ook mee aan de extra week challenge. We moesten Amélie helpen met
haar huiswerk. Daarvoor moesten we een digitaal eindproduct (een vlog, podcast,
stop motion video, fotoverhaal, affiche …) maken met informatie en tips over één
van de 3 mediawijze thema's.  Wij kozen "zo werkt het internet". We werden de 17e
klas van de 1600 klassen die deelnamen!

We maakten een toneelstuk.  Hieronder vind je het resultaat, veel kijkplezier!

Groetjes, Juf Joke en de leerlingen het 5e leerjaar

NIEUWSBRIEF
M E 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  



fietstocht 
10 of 20km *

Volwassene €6
Kind €4

 

Gemeenteschool Knokke

HAPT & TRAPT
zondag 15 mei 

vertrek tussen 
13u en 14u

van 14 - 19u : Bar,
frietkraam &
animatie **

*Inschrijving verplicht voor 10 mei via QR
**vrije toegang voor randanimatie op school, dus Ook welkom
zonder fiets

DRINGEND GEZOCHT : HELPENDE HANDEN OM OP
SCHOOLFEEST TUSSEN 13 EN 19U 

ÉÉN OF MEERDERE UURTJES TE HELPEN...
HEEL GRAAG SEINTJE AAN DE JUF! 



Vanuit dienst samenleving wordt met verschillende diensten en partners
samengewerkt om een LGBTQ+ vriendelijke gemeente te worden (onderwijs,
samenleving, communicatie, Logo Leieland – lokale preventiewerker, bib en
jeugddienst).

Als school wil we hier, heel laagdrempelig mee aan de slag gaan en iedereen het
signaal geven : Iedereen mag zichzelf zijn. Iedereen hoort erbij. 

Wil jij ook dit krachtig signaal geven? Dat kan!
Op 17 mei nemen we met onze school deel aan de PAARS-campagne
(www.paars.today). 

We roepen op om deze dag paarse kledij of accenten te dragen om te tonen dat
iedereen, en zeker ook LGBT+* jongeren, zichzelf mag zijn en erbij hoort. 

De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert de kracht en moed
die nodig zijn te tonen wie je bent en om op te komen voor jezelf.

We delen die dag *Paars-polsbandjes en stickertjes* uit.
De bibliotheek van de bovenbouw verrijken we met een passend boekje.

Onze school zal versierd worden met paars slogans, slingers en affiches.

*LGBT+: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender en alle andere gender- en seksuele
identiteiten.

LBGTQ+ vriendelijke gemeente Zwevegem 

http://www.paars.today/


UITLEENTERMIJN BOEKEN BIB(BUS) & BOETES
Heel wat ouders krijgen via mail een herinnering van de BIB dat de
uitgeleende boeken BIJNA ingediend moeten worden. Sinds dit jaar
werken we op school met een dubbeltje van de persoonlijke
BIBkaart van de kinderen. Vanaf het 3de leerjaar gebruiken ze dit
pasje om boeken te ontlenen op de BIBUS om de klasbib te
verrijken. We vroegen aan bibusmedewerker Jorn, om alles nog
eens duidelijk op te lijsten;

De boeken van leerlingen die met de klas naar de bibus komen,
kunnen wel degelijk te laat binnen zijn (door een vakantie(dag), een
geannuleerd BIBUS-bezoek). Hiervoor krijgen de leerlingen echter
tijdens het schooljaar GEEN boete, ongeacht of ze nu met de klas of
met de ouders naar bib/bibus komen. De BIB kan die mails echter niet
tegenhouden aangezien het systeem zo ingesteld is. Jullie mogen
deze mails (als het de boeken van de BIBUS betreft) dus gerust
verwijderen, aangezien elke klas om de 2 of 4 weken langskomt. 
OPGEPAST! De leerlingen kunnen WEL boete krijgen in de grote
vakantie. 

KANGOEROEWEDSTRIJD 2022

Wombat: bedoeld voor leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar lager
onderwijs;
Springmuis: bedoeld voor leerlingen uit het derde en vierde leerjaar lager
onderwijs;
Koala: bedoeld voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs;

De Kangoeroewedstrijd is er voor leerlingen vanaf het eerste leerjaar van de lagere
school tot en met het tweede jaar secundair onderwijs. Leerlingen kiezen zelf of ze
meedoen met de wedstrijd of niet, in overleg met de klasjuf. Er zijn verschillende
edities, elk bedoeld voor een specifieke doelgroep. Voor ons zijn dit:

Kangoeroe laat je ervaren dat wiskunde op elk niveau heel leuk en uitdagend kan
zijn. Even je hersenactiviteit opdrijven voor een aantrekkelijke reken- of denkpuzzel
is best wel gezond en een prima belevenis. 
Deze reken-, denk- en puzzelvraagjes worden per editie opgesteld en zijn op die
manier steeds aangepast aan de kennis van de leerlingen uit die editie. 

https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/category/de-vijf-edities/wombat
https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/category/de-vijf-edities/springmuis
https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/category/de-vijf-edities/koala


Het interpreteren van de resultaten van je zoon/dochter?
WOMBAT - 1ste en 2e leerjaar

SPRINGMUIS - 3de en 4de leerjaar



Het interpreteren van de resultaten van je zoon/dochter?

KOALA - 5e leerjaar

HUISWERKKLAS 1STE TOT 3DE LEERJAAR
Na de bevraging bleek er heel wat vraag te zijn naar
een mogelijkheid om het huiswerk te kunnen maken
tijdens de opvang. Met die reden hebben we een
"huiswerkklas" ingericht, volgens de tarieven van de
opvang/studie.
Van 16.10u tot 16.40u kunnen de leerlingen van 1ste
tot 3de leerjaar hier vrijblijvend terecht om aan hun
huiswerk te werken. We gebruiken hiervoor het
klaslokaal van het 5de leerjaar. Wie klaar is, mag de
klas verlaten en hoeft niet te blijven zitten tot het
half uur verstreken is. Leerlingen moeten zich niet
cooraf inschrijven. 



KALENDER MEI

Onze Knozzy is het hartelijke, warme vriendje van al onze
kinderen. Het zou leuk zijn mochten ze in de rustige plekjes in
de klassen echt een dikke knuffel van Knozzy kunnen krijgen.
We zoeken dus creatieve ouders die een knuffel willen maken
of haken! Ben jij die handige hulp voor ons?

CREATIEVE ZIELEN GEZOCHT OM KNUFFELS
TE MAKEN

05/05 - > grootouderfeest kleuter
10/05 -> Infomoment peuters om 19u (voor ouders van kindjes die starten na
hemelvaart of in september)
16/05 -> wenmoment nieuwe peuters die starten na Hemelvaart of in
september
12/05 -> Klasfoto’s 
15/05 -> schoolfeest
17/05 -> Geen studie wegens personeelsvergadering
24/05 -> schoolreis kleuters Jungle City 
Woensdag 25/05 geen fruit. Het fruit wordt verdeeld op dinsdag 
25/05 vrije dag, 26/05 en 27/05 O.L.H. Hemelvaart

TIP: bekijk onze kalender en menu ook via onze website!

MAANDMENU MEI


