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Oranje klas, peuter / 1e kleuterklas
In onze Knokkeschool hebben we al jarenlang 3 kleuterklasjes. Bij de eerste kleuterklas
kwamen de peutertjes die in de loop van een schooljaar instappen er gezellig bij. Dat kon,
omdat we soms al eens een heel klein klasje hadden. 

Nu is onze eerste kleuterklas uitgegroeid tot een gezonde groep kleutertjes en is ook de
peutergroep een volwaardige klas op zichzelf. 

Die 2 complete klassen samen zorgen er voor dat de groep wel erg groot aan het worden is.
Juf Lut en juf Hilde krijgen gelukkig al heel het schooljaar ondersteuning van een halftijdse
kinderverzorging. Verder investeerden we ook verschillende zorguren in die klas zodat de
juffen zelden alleen voor de hele klas stonden.

Vanaf de krokusvakantie kunnen we bovendien genieten van een extra kleuterjuf, juf Elke
Destoop, die meer dan halftijds zal samenwerken met juf Lut en juf Hilde. Zij zal vooral de 1e
kleuters onder haar hoede nemen in de oranje klas. De peuters blijven in hun vertrouwde
klas en blijven naast juf Hilde en juf Lut ook ondersteuning krijgen van de kinderverzorging. 

Onze oranje klas zal volgend schooljaar ook al van bij aanvang gebruikt worden om de PK1 -
klas gedeeltelijk te ontdubbelen. Een keukentje, winkeltje en werktafels vonden al hun plekje
in de klas.... maar.... misschien kunnen jullie helpen bij het verder invullen 
van de hoekjes en om er een gezellige plek van te maken waar de kleuters
kunnen thuiskomen.

Wat zoeken we?
Onbeschadigde materialen die kinderen herkennen uit het echte leven voor de 
huishoek: telefoon, afstandsbediening, een servies voor 4 personen, pannen, een schort,
houten lepels en ander kook- en bakgarnituur, multifunctionele materialen die dienst
kunnen doen als eten, potjes, nep groente en fruit, buggy, babyverzorgingsspullen, een
spiegel, een kam, een strijkijzer en strijkplank, een hoed, een handtas, sjaals, brillen,
schoenen, kralenketting, een rok, een jas, stevige kinderstoeltjes.

verkleedkledij, duplo-blokken, bouwblokken, prentenboeken, autootjes, werkkoffer,
(boerderij-)dieren, proper speeltapijt (met autocircuit of wegen op), ...

Denk je dat je iets geschikt hebt voor ons? Stuur me (Nathalie) een berichtje via
smartschool! 
En nog een belangrijk nieuwtje : Juf Lut zal op 1 mei, zeer welverdiend, van haar pensioen
kunnen genieten. Zij zal voor de rest van het schooljaar vervangen worden door juf Lisa
Vervaeke. 

 

https://shop.derolfgroep.nl/product/10235/3540202_32660_2699_575_21/eetservies-green-toys.aspx
https://shop.derolfgroep.nl/product/10235/2902132_32654_2699_575_21/pannenset-kunststof.aspx
https://shop.derolfgroep.nl/product/10235/3092169_32663_2699_575_21/kook-bakgarnituur.aspx
http://www.kgrolf.nl/productlist/0757/spel-nbsp-ontwikkeling/huis-en-themahoekmateriaal/materiaal-huis-en-themahoek/1092_191_21.aspx?producttitle=groente+en+fruitset%7c00001000160000200006
https://shop.derolfgroep.nl/10235/search.aspx?q=groente+en+fruit&producttitle=groente+en+fruitset%7c00000000160000100012
http://www.kgrolf.nl/productlist/0757/spel-nbsp-ontwikkeling/huis-en-themahoekmateriaal/materiaal-huis-en-themahoek/1092_191_21.aspx?producttitle=groente+en+fruitset%7c00001000160000200006
https://shop.derolfgroep.nl/10235/search.aspx?q=strijkbout&producttitle=strijkbout+kunststof%7c00000000160000100047
https://shop.derolfgroep.nl/10235/search.aspx?q=strijkplank&producttitle=strijkplank%7c00000000160000100045


 

Komt je kind met de fiets / step / te voet naar school? 

VERZEKERD OP WEG NAAR EN OP TERUGWEG VAN SCHOOL?
Belangrijk om te weten is dat leerlingen "de meest aangewezen
weg" moeten nemen van huis naar school en omgekeerd om 
 verzekerd te zijn.
Een kleine omweg nemen om een gevaarlijk kruispunt te vermijden,
is toegestaan. Het is zeker NIET de bedoeling om een omweg te
nemen om bv. met vrienden samen naar school te rijden OF om
zomaar een andere, minder veilige weg te nemen. Dit leidt
mogelijks tot discussie met de verzekering en vermijden we beter. 

belevingsonderzoek
De mening van uw kind telt!
Kinderen en jongeren omvatten ongeveer 1/5 van de totale Zwevegemse bevolking. Logisch
toch om dan ook hun mening te vragen over hoe ze het leven in Zwevegem ervaren!? 
Zij zijn immers expert in het jong zijn. Door hen te bevragen krijgen we een betere kijk op hun
leefwereld en kunnen we gefundeerde beslissingen maken voor de toekomst zodat het beleid
nog beter is afgestemd op hun noden.
Dienst jeugd & kinderopvang wil hun belangen in de gemeente verdedigen. Hiervoor
verzamelden ze input die onze lokale politici kan inspireren naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen in 2024. 
In de maand januari bevroegen we kinderen uit 3e leerjaar t.e.m. jongeren uit het 2de
secundair aan de hand van een digitale vragenlijst omtrent 5 thema’s (mijn buurt, mijn
gemeente, mijn school, mijn hobby’s & buiten spelen).
De bevraging werd anoniem in de klas afgenomen. Vanuit de verzamelde input formuleren
we aanbevelingen voor toekomstig (jeugd)beleid in Zwevegem.

Meer weten?! jeugd@zwevegem.be

mailto:jeugd@zwevegem.be







