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Met de laatste schoolmaand in het verschiet blikken we terug op de maand mei.
Het feest voor de mama’s ’ Moederdag’ werd in alle klassen zorgvuldig voorbereid. Alle kinderen
vertelden ronduit over hun mama, plusmama of in sommige gevallen zelfs over hun 2 mama’s.

Zalige verhalen waaruit veel liefde sprankelde. Hopelijk beleefde iedereen een fijne dag!
 

Ondanks het feit dat we tijdens het Hemelvaartweekend en het Pinksterweekend niet
getrakteerd werden op mooi weer bracht het  vooruitzicht op versoepelingen in het

coronabeleid ook voor de kinderen weer wat lichtpuntjes. Hobby’s kunnen weer en er zijn weer
meer zaken mogelijk. Desondanks blijft de mondmaskerplicht voor onze kinderen van het 5de

en 6de leerjaar een zware dobber. Ook hier hopen we op een nabije versoepeling.
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Binnen de schoolmuren maakten we op schoolniveau verder werk van ons
leesbeleid. . De werkgroep is op zoek gegaan naar een visualisatie die aansluit bij

het beeld van onze schoolse visie, namelijk het GILKO-schip. Van daaruit is de
‘leesmeeuw’ geboren.

De meimaand was tevens de maand waarin we al onze acties rond veilig verkeer extra
in de focus hebben gezet. Er werden tal van diploma’s behaald, van loopfietsdiploma’s

tot voetgangerdiploma’s. Het allerbelangrijkste is dat de kinderen
zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Langs deze weg doen we ook bij jullie

nog eens een warme oproep om rekening te houden met deze zwakke weggebruikers.
 

Hopelijk sluiten we het schooljaar af met veel zon en met vele leuke momentjes. 
De laatste schooldag sluiten we onze schoolpoorten om 12u. Er is uitzonderlijk geen

opvang tot 12u30.

http://www.gilko.be/


DOOR JUF MEESTER BRUNO

Voor ons was de meimaand een verkeersmaand. Alles stond in het teken van de voetganger en de
fietser, met als doel het behalen van een voetgangersbrevet brons en een (loop)fietsbrevet voor de
derde kleuterklas.

Aangezien alle kleuters van de derde kleuterklas al heel goed
 zelfstandig fietsen zonder steunwielen konden we het examen 
met de gewone fiets afnemen.
Via allerlei spelletjes en opdrachten werkten we naar de grote dag toe. 
Zo bootsten we een straat na waarbij de derde kleuterklas ballen
heen en weer rolden om het aankomende verkeer te simuleren. 
De tweede kleuterklas moest proberen over te steken op 
een veilig moment. We deden ook veel luisterspelletjes waarbij we 
geblinddoekt het geluid moesten lokaliseren. We leerden links en 
rechts kijken en op een veilige manier oversteken op een echt zebrapad. 
De kleuters van de tweede kleuterklas leerden stappen aan de huizenkant en moesten kunnen
aangeven dat ze stopten aan de stoeprand door te roepen: “ik stop aan de rand” en vervolgens te
roepen: “ik steek over” wanneer het veilig was om over te steken.

Gilko Afd. Bergwegel
Kleuter
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M E I M A A N D :  V E R K E E R S M A A N D !



DOOR JUF MEESTER BRUNO

De derde kleuterklas leerde op een veilige manier op en afstappen van de fiets, slalommen tussen
kegels, rijden tussen een smalle strook en remmen en stoppen in een afgebakende zone. Het leukste
voor sommige kinderen was dat ze voor één keer op het gras en de bergen mochten fietsen omdat
er ook op een andere ondergrond moest geoefend worden. De veldrijder kwam in menig kind naar
boven.

Ook de peuters en de eerste kleuterklas gingen de straat op. Ze testten de nieuwe looptouwen uit en
maakten kennis met het verkeerslicht. Ze leerden pijlen volgen en de betekenis van enkele
belangrijke verkeersborden: gevaar, ik mag en ik moet. Ze koppelden het verkeersbord aan wat mag
en niet mag op school en in de thuissituatie. Er kwamen leuke verhaaltjes naar boven.

Op vrijdag gingen alle kleuters de straat op met de fiets. We hadden een groot parcours met
hindernissen voorzien. Zo kon je bijvoorbeeld eventjes met één hand rijden om een koekje aan te
nemen of moest je op de fiets even achteromkijken om een prent te lezen. We trotseerden enkele
stevige regenbuien en voelden ons een echte FLANDRIEN.

#samenveiliginhetverkeer
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