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Na twee (of drie) weken paasvakantie zijn we klaar om er een laatste mooie periode van te
maken dit schooljaar. Nu we steeds wat meer zon en warmere dagen krijgen is dit ideaal om

buiten de beentjes te strekken. Velen onder jullie maken een wandeling of nemen de fiets en ook
op school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig verplaatsen op de openbare

weg. 
 

Mei is onze “verkeersmaand”. Een maand waarin iedere klas, van jong tot oud, aan de slag gaat
met praktische verkeersoefeningen. Het vierde leerjaar doet daarbovenop nog mee aan het grote

online voetgangersexamen, het vijfde leerjaar aan de grote online verkeerstoets en het zesde
leerjaar aan het grote fietsexamen. Alle praktische informatie hierover zullen jullie van de

klasleerkracht ontvangen.
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Belangrijke weetjes:

Na al dat fietsen en wandelen is er ook nood aan ontspanning. Dus waarom niet in een
goed boek duiken of samen een boek lezen? Eerste onderzoeken rond eventuele
corona-achterstand tonen aan dat leerlingen onder andere vertraging hebben

opgelopen bij het lezen. Als school blijven we op het lezen sterk inzetten. Zo nemen ook
alle leerlingen van het vierde leerjaar deel aan PIRLS. Met dit internationaal onderzoek

peilt men naast de leerprestaties in begrijpend lezen ook naar leesattitudes. 
 

Zowel op school als thuis is het belangrijk de leerlingen te motiveren om te lezen in
verschillende soorten boeken en de jongste leerlingen te laten genieten van

prentenboeken en voorleesverhalen. Maak we er samen echte leesbeesten van?

Hemelvaart: donderdag 13 en 
                                          vrijdag 14 mei --> geen school

          Pinstermaandag: maandag 24 mei 
                     --> geen school

http://www.gilko.be/


DOOR JUF TINEKE

Wie had dat vorig jaar gedacht, dat we voor het tweede jaar op rij moesten 
nadenken over ‘schoolfeest/geen schoolfeest?’. Wij niet… Maar we wouden 
het dit schooljaar niet zomaar laten voorbijgaan. We staken de koppen bij 
elkaar en gingen op zoek naar een leuk alternatief. 

Al snel kwam het idee om een fietstocht te organiseren. En om er toch voor te zorgen dat we er als
leerkracht een beetje bij konden zijn, maakten we enkele opdrachten voor onderweg. Tussen de opdrachten
door konden de kinderen en ouders genieten van een vieruurtje.  

Heel fijn dat het eerste weekend het zonnetje alvast van de partij was! Wat leuk om jullie enthousiasme te
kunnen volgen via onze Bergwegel- Facebookpagina!
En ben je nog niet gaan fietsen? Smeer je benen maar in en spring die fiets op! 
Geniet van het mooie landschap in en rond Merelbeke!

Het BW- team!

Gilko Afd. Bergwegel
Kleuter en lager
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S M E E R  J E  B E N E N  I N !


