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Waarde in de
kijker in 

2022 - 2023 :
RESPECT

 
in september :
respect voor

natuur en milieu 
 

Viesvuilland
Imog 

oktober 2022

Het oudercomité & het schoolteam zijn nog
op zoek naar helpende handen om te
ondersteunen tijdens ons schoolfeest.
Stuur gerust een mailtje naar
nathalie.herremans@gszwevegem.be of
ocknokkeschool@gmail.com. 
Je kan gerust je deelname aan de
activiteiten combineren met een shift aan de
bar ;). Alle hulp is welkom! Alvast bedankt!

HELPENDE HANDEN 
schoolfeest 15/10/2022



Registratie maaltijden

Vanaf 1 oktober moeten we het aantal maaltijden ruim een week vooraf doorgeven aan
onze traiteur. Om die reden zochten we voor alle ouders een registratiemogelijkheid via
informat. https://informatonline.be 

Vele ouders registreerden de maaltijden voor een heel schooljaar. Andere ouders kiezen er
voor om wekelijks of maandelijks door te geven of zoon- of dochterlief thuis eet of op
school een lunch of warme maaltijd gebruikt.  Dank u wel voor de vlotte registraties.

Als u een maaltijd geboekt heeft en de klas gaat bv. op uitstap, dan wordt de maaltijd
door het secretariaat voor de hele klas geannuleerd. Ook als uw kind ziek is, zorgt Ann-
Sophie voor de aanpassing.

Voor het 1e leerjaar organiseren we eind oktober (25 en 27/10) een oudercontact om de
belangrijke eerste maanden van uw kind in de lagere school met u te bespreken. Juf
Stephanie zal u via smartschool contacteren om een moment af te spreken. 

Oudercontact 1e leerjaar

https://informatonline.be/


Infomomenten september

Skore gewijzigd naar resultaten

In Smartschool is de module "Skore" voor ouders van leerlingen uit de lagere school (met
het schelpje) verdwenen. In de plaats kwam "Resultaten". U vindt dit op het startscherm
terug. In deze module kan u alle toets-resultaten van de kinderen terugvinden. 

 
Nieuwsbrief start schooljaar 2022  

 
Nieuwsbrief start schooljaar 2022  

Vernieuwde samenstelling schoolraad

Doordat onze school een eigen instellingsnummer kreeg, moest ook de schoolraad een
Knokke-eigen bezetting krijgen. De gecoöpteerde leden (lokale gemeenschap) bleven
ongewijzigd.

voor de geleding ouders : Evy Deceuckelier (voorzitter) - Heidi Robbecin
voor de geleding personeel : Melanie Théry - Liselotte Vercaemst (secretaris)
voor de geleding lokale gemeenschap : Paul Verschuere - Nick Kesteloot

De schoolraad komt 3 maal per schooljaar samen voorafgaand aan een vergadering van
het oudercomité. Agendapunten die u graag besproken zou hebben mag u doorgeven aan
Liselotte Vercaemst of Evy Deceuckelier via smartschool.

pedagogische studiedag
Op 10 oktober is er een pedagogische studiedag. Er is dus geen school voor de
kinderen.

De kleuterjuffen krijgen in de voormiddag een navorming over "leren leren in de
kleuterklas" en in de namiddag over "executieve functies : stopkracht, aandachtkracht,
.... We gingen hier vorig schooljaar al mee aan de slag. De kennis van vorig schooljaar
wordt opgefrist en praktisch uitgewerkt.

De leerkrachten lager krijgen ook een navorming over "effectief leren en studeren". 
In de namiddag staat een vorming over "computationeel denken" op het programma.



een startbedrag
elke maand een vast bedrag
een schoolbonus
extra bedragen rond:

zorg
onderwijs
opvang
gezinsinkomen

Data: Woensdag 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december

Vraag alles over financiële hulp voor je gezin (Groeipakket). Je krijgt het
Groeipakket voor elk kind dat in Vlaanderen woont. Het Groeipakket vervangt
de oude kinderbijslag en bevat:

Voor wie? Ouders met kinderen tot 24 jaar.
Waar? Huis van het Kind Zwevegem (Theophiel Toyeplein 9A, 8550 Zwevegem)
Wanneer? Elke eerste woensdag van de maand van 13u30 – 16u
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vrije dag

oktober

fruit op school

Fruit op school op woensdag start pas vanaf
12  oktober. We vragen daarom om nog even
zelf een stukje fruit mee te geven op
woensdagen.

Op 3 oktober er een vrije dag. Er is dus geen
school voor de kinderen en voor de
leerkrachten.

Op 10 oktober is er een studiedag voor de
leerkrachten, de kinderen zijn vrij die dag!

5 oktober : dag 
van de leerkracht

Elke juf of meester verdient die dag een extra
dank je wel en een lieve knuffel van de
kinderen!

12 oktober : dag 
van de kinderverzorgster

Dank je wel, juf Ann, voor al je ondersteuning!


