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Beste ouders,

1 jaar is het geleden dat we getroffen werden door deze pandemie. Niemand had ooit kunnen
denken dat we een jaar later nog steeds in de greep zouden zijn van het virus Covid 19.

Ook nu weer dringen strengere maatregelen zich op en wordt –voor de lagere school- de
paasvakantie met 1 week verlengd. We willen onze leerlingen echter niet verliezen in hun
ontwikkeling. Vandaar dat al de leerlingen een werkbundel meekrijgen naar huis met een mix aan
inhouden. We hopen dat alle kinderen de motivatie vinden om per dag toch een half uurtje met
schoolse opdrachten bezig te zijn.

In het kader van ons leesbeleid vragen we ook dat alle kinderen aan de slag gaan met leesvoer
naar hun interesse. Leesplezier en leessucces staan voorop! Voor ons maakt het niet uit wat de
leerlingen precies lezen. 



NUMMER 7 // MAART 2021

DE OFFICIËLE GILKO - NIEUWSBRIEF          NUMMER 7 // MAART 2021

DE OFFICIËLE GILKO - NIEUWSBRIEF

Contact:
www.gilko.be
09/210 35 30
gilko@merelbeke.be
Bergwegel 6
9820 Merelbeke

rebecca.pauwels@gilko.be lejeune.sophie@gilko.be

Iedereen moet eigen keuzes kunnen maken wat hun lectuur betreft. De ene leest graag een boek,
de andere een strip. Misschien gaat wel iemand aan de slag met een gelezen recept uit een
kookboek? Graag lezen draagt bij tot succeservaringen in het lezen. Vandaar dat alle leerlingen
een verplichte leesopdracht meekrijgen voor tijdens de vakantie.

Bovendien is de maand maart de jeugboekenmaand. In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50
jaar. Dat is niet alleen een goede reden om het lezen te vieren. Het is ook hét moment om dank je
wel te zeggen tegen iedereen die lezen mogelijk maakt. 
Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers,
boekhandelaren, bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten, leesbevorderaars en
hoera voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en meelezers.
Lezen is een feest!': onder die noemer vieren we een maand lang!

Belangrijke weetjes:

Maandag 5 april tem vrijdag 16 april: paasvakantie!

Vrijdag 23 april: Rapport 3 

http://www.gilko.be/


DOOR JUF ELSJE

Voor de tweede keer op rij kon het kindercarnaval in onze gemeente niet door gaan.
Vele kinderen keken hier nochtans naar uit. We organiseerden zelf een carnavalsfeest op de 
binnentuin. 
De Benin mobiel stond op onze speelplaats dus knutselden we rond het thema ‘Afrika’.

De peuters en eerste kleuterklas maakten een fruitmandje op hun hoofd met juf Annick.
De kleuters van meester Bruno gingen aan de slag met karton en fabriceerden een Afrikaans masker.
Bij juf Tineke veranderden de kinderen in giraffen. Een hele karwei toch om die lange nekken te
schilderen 😊
Iedereen van het derde en vierde leerjaar werd omgetoverd tot een leeuw, de koning(in) van het
dierenrijk met een Afrikaans tintje.
En omdat de kinderen van het vijfde en zesde zo graag dansen, creëerden zij een dans op de hippe
versie van “King of Africa”, het lied uit de “The Lion King”.

Donderdag 11 maart trok de stoet dan door de binnentuin. 
Elke klas paradeerde mooi verkleed en kon hun outfit showen. 

Na de stoet kon iedereen genieten van de coole dans van de kinderen van de derde graad, wat 
het carnavalsfeest in een handomdraai veranderde in een openluchtfuif. 
Op zich een topfeest in deze aangepaste editie maar toch is het hopen op een echte kinderstoet zoals
voorheen. Op naar volgend jaar dus!!!

Gilko Afd. Bergwegel
Kleuter en lager
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CARNAVAL


