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Welkom in de
Knokkeschool!

Waarde in de
kijker in 

2022 - 2023 :
RESPECT

Start schooljaar 2022

Samen blazen we het nieuwe schooljaar in!

Eind juni moest het oudercomité de zomerbar
afblazen ... want we werden weggeblazen door
stormwind en hevige stortbuien.
Een zeldzaamheid want de rest van de vakantie was
het blazen en zweten!

We konden genieten van de heerlijke, soms
verschroeiende zonnestralen en we konden lekker
kunnen uitblazen na het drukke schooljaar.

Nog enkele dagen en dan komt 1 september
aangeblazen. We willen jullie geen blaasjes
wijsmaken ... we zullen het nieuwe schooljaar
krachtig in gang blazen!

Je zal weggeblazen worden door de leuke,
spannende, bruisende 1 september-sfeer. Ouders
van nieuwe peuters mogen hun kindje tot aan de
klasdeur begeleiden, de andere ouders kunnen het
festijn meebeleven aan het babbelplekje onder aan
de trap (stoep voor de pastoriewoning)

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

De poort van de bovenbouw blijft die ochtend
gesloten.
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De voorbije week werden nog enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de
samenstelling van het schoolteam

2e kleuter : Van dinsdag t.e.m. vrijdag blijft juf Sophie hoofdtitularis van K2, op maandag
zal zij aangevuld worden door juf Alison Van Parijs. Deze juf geniet momenteel nog even
van haar bevallingsrust en zij zal de eerste 5 maandagen vervangen worden door juf
Tamaïka Vandeputte.

4e leerjaar : juf Isabel Deprez krijgt de kans om binnen het ondersteuningsnetwerk West-
Vlaanderen aan de slag te gaan om kinderen met een (neuro-)motorische beperking te
ondersteunen. Juf Hanne Derveaux wordt de nieuwe titularis van het 4e leerjaar. Samen
met juf Joke (L5) en juf Kelly (L6) vormt zij het dynamische "TEAM BOVENBOUW".

We hoopten met heel ons hart dat Juf Darline in september al terug van de partij zou zijn,
maar zij zal jammer genoeg nog even afwezig blijven. We zoeken de komende dagen
naar het passende schakeltje om ons zorgteam compleet te houden.

Infomomenten september

wijziging samenstelling schoolteam

Zorgwerking schooljaar 2022 - 2023
Juf Liselotte, algemeen zorgcoördinator van onze school, voert het overzicht over de
gehele zorgwerking van de school en stuurt alle zorgmedewerkers aan. Zij is, samen met
de klasjuf, het aanspreekpunt voor al jullie zorgvragen. 

De klasjuf zorgt voor de brede basiszorg van alle kinderen in de klas. Zij zorgt dat elk kind
voldoende uitgedaagd en passend ondersteund wordt binnen de gewone klaswerking.
Sommige kinderen krijgen langer en meer uitleg en hulp van de juf, sommige kinderen
kunnen extra snel zelfstandig aan de slag.

Kinderen die (tijdelijk) meer zorg nodig hebben worden alleen of in kleine groepjes, in of
buiten de klas, geholpen door een zorgjuf. Voor het kleuter/1e leerjaar zoeken we nog even
naar het juiste talent. Voor de lagere afdeling bundelen juffen, ondersteunende
leerkrachten, zoco en directie de krachten om zo veel mogelijk uurtjes passende verhoogde
zorg te kunnen bieden. Elke klas zal dit schooljaar dus op verhoogde zorg kunnen rekenen!

We doen in het komende schooljaar ook beroep op leesjuffen/meesters. Deze leeskracht
komt op vaste terugkerende momenten naar school om het technisch lezen echt goed en
heel regelmatig in te oefenen (2 à 3 keer per week). We hebben al een kandidaat maar
extra leeskrachten zijn zeer welkom (liselotte.vercaemst@gszwevegem.be)
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Onze cognitief sterk functionerende (CSF) kinderen en kleuters mochten vorig jaar al
kennis maken met uitdagende materialen. Via het netwerk van project Talent leerden we
de projectleider juf Sofie kennen. Juf Sofie zal gedurende 4 lestijden per week ons team
komen versterken en de zorg voor de CSF kinderen van de hele school uitwerken. De
ervaring die ze meebrengt zal van onschatbare waarde zijn.

Infomomenten september

lezen :
klasbibs en boekenhoeken
leeszorg

leren leren : 
"leren leren en studeren" van kleuterklas tot L6

Pedagogische studiedag voor leerkrachten 10 oktober over dit thema
kwalitatief aanbod kleuters : 

hoekenwerking
doorlopende leerlijnen
differentiatie in de kleuterklas

Pedagogische studiedag voor leerkrachten 10 oktober over dit thema
observeren van kleuters

Pedagogische studiedag voor leerkrachten 16 september over dit thema
maandelijkse coaching binnen en buiten de kleuterklas OVSG over dit
thema

duidelijkheid en structuur
uitwerken logische, opbouwende leerlijnen en afspraken van peuter tot L6

verdere uitdieping werking voor kleuters met ontwikkelingsvoorsprong en
cognitief sterk functionerende leerlingen

Focuspunten Knokkeschool schooljaar 2022 - 2023

Waarde in de kijker : respect
Wij zetten ons in om onze kinderen kritisch te leren nadenken en beleefd en eerlijk te zijn en
zelfrespect te ontwikkelen.
We verwachten een brede kijk en een open geest van kinderen, ouders en schoolteam en
respect voor diversiteit en verschillende levensbeschouwingen.
We staan op respectvolle, beleefde communicatie met iedereen die betrokken is bij onze
school.
We leren kinderen respect te tonen voor de eigen materialen, de schoolmaterialen en de
spullen van de anderen.
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Trakteren op school
VERJAARDAGEN, COMMUNIE & LENTEFEEST
Als er een leerling jarig is op onze school, kan hij/zij met 
de snoepjesdoos van de school trakteren in de klas. 
Er worden geen extra cadeautjes of koek/snoep;
 meegegeven van thuis. 
De uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje  
worden ook NIET op school verspreid. 
 
Communie & lentefeest : kaartjes mogen in de klas
uitgedeeld worden, een cadeautje of ander traktatie
 mag niet op school uitgedeeld.

Voor doopsuiker maken we een uitzondering, dit wordt wel toegestaan op school als een
leerling grote broer of zus geworden is!

Grootouderdag

In de week van 17 november zetten we de grootouders extra in de kijker. Dit schooljaar is
er geen bezoek op school gepland maar maken de kinderen een mooie verrassing voor
hun grootouders.

Schoolreglement 2022 - 2023 : wat is er veranderd? 

Tarieven warme maaltijden

voor wie recht heeft op verhoogde terugbetaling (code "001" op
mutualiteitsstickers) : tarief toezicht € 1 i.p.v. € 2

Tarieven voor- en naschoolse opvang

Tot 15 minuten voor schooltijd, tot 15 minuten na schooltijd : per begonnen
kwartier wordt er 0,50 euro aangerekend. 
Kinderen die na 18 uur worden afgehaald betalen een boete van 7,50 euro per
begonnen kwartier.
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verboden 

stationeren

voor de school

babbelplek
trap en
inkom vrij houden!

Officiële schooltijd : namiddag begint 5 minuten
later
Wegens verplichte correctie van de lestijden
begint de namiddag dit schooljaar 5 minuten
later (om 13u20 i.p.v. om 13u15) Alle andere
schooluren blijven ongewijzigd.
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Gezocht

De leerkrachten hebben kookplannen met
 de kinderen. Ze zijn op zoek naar
onderstaand materiaal.
Misschien heb jij nog kookmateriaal liggen en wil je het een 2de leven
schenken?
Fruitpers, Weegschaal 2x, Klopper 4x, Beslagkommen 4x, Pannenlikker 4x, Zeef
4x, Ovenwanten 4x, Dunschiller 4x, Maatbeker 4x, Mesjes 8x, Snijplanken 8x,
Mixer 1x, Pollepel 4x, Spatel 4x (plastiek voor de hygiëne), Cake vorm 2x, Cup
cake vorm 4x, Kleine vorkjes en lepeltjes (om alles op te eten)

Heb je iets liggen dat toch niet meer gebruikt wordt? Stuur je een foto van het
materiaal naar juf Eva? Op die manier kunnen we bijhouden welk materiaal nog
aangekocht moet worden.

kookmateriaal

strips
Voor onze "rustige hoek" tijdens de speeltijden zijn we op zoek naar een mooi
aanbod aan oude maar nog volledige stripalbums. Deze strips mogen bezorgd
worden bij juf Joke (L5)
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Vanaf donderdag 8 september 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 en 6e krijgen 10 zwembeurten vanaf
december. Voor 3e kleuter start de
watergewenning na de paasvakantie.

pedagogische
studiedag
Op 16/09 is er een pedagogische studiedag. Er
is dus geen school voor de kinderen

september

schoolzwemmen

kleuter : dinsdag 13/09 om 18u en om 19u 
lager : donderdag 15/09 om 18u en om 19u

Tijdens de info-momenten leggen de juffen de
klas-specifieke werking uit. Inschrijven vooraf is
niet nodig.

Info-momenten

Studie en huiswerkklas
Studie en huiswerkklas vanaf het 2e leerjaar start vanaf maandag 12 september op
maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag is er dus GEEN STUDIE meer. Inschrijven
vooraf is niet nodig. Registratie en tarieven gaan mee met de opvang.

fruit op school
Fruit op school op woensdag start pas vanaf de 2e woensdag van oktober. We vragen
daarom om zelf een stukje fruit mee te geven op woensdagen.
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Kleuterteam: PK-K1: Juf Lut & juf Hilde
K2: Juf Sophie & juf Alison (interim juf Tamaïka)
K3: Juf Eva
LO: Juf Katrijn 

Team lager: L1: Juf Stephanie & juf Ine
L2: Juf Vicky
L3: Juf Melanie
L4: Juf Hanne
L5: Juf Joke
L6: Juf Kelly

LO L1 tot L3: Juf Katrijn
LO L4 tot L6: juf Céline

Rooms Katholieke Godsdienst: Juf Hilde & meester Herwig
Protestantse godsdienst: Juf Annelies
Niet- confessionele zedenleer: juf Maaike & Juf Nina
Islamitische godsdienst:  

Wie is wie?
Directie: Nathalie Herremans   Nathalie.herremans@gszwevegem.be     0491/91 26 25

Secretariaat: Ann-Sophie Verwee    secretariaat.knokke@gszwevegem.be     056/28 54 95

Zorgteam:

Beleidsondersteuning: Liselotte Vercaemst  liselotte.vercaemst@gszwevegem.be       0470/80 08 66

Algemeen zorgcoördinator Liselotte Vercaemst
liselotte.vercaemst@gszwevegem.be
0470/80 08 66
zorgcoördinator CSF Sofie Boone
sofie.boone@gszwevegem.be
Zorgjuf Darline Devos
darline.devos@gszwevegem.be => vervangen door

K N O K K E S C H O O L






