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Het wordt frisser en de natuur wordt beetje per
beetje een mooi tafereel aan verschillende
kleuren…. de herfst laat zich zien. We kunnen
volgende week alvast genieten van al dit
moois in de herfstvakantie.

Het wordt steeds vroeger donker. Om goed
zichtbaar te zijn vragen we dat de leerlingen
een fluohesje, fluorescerende/reflecterende
kledij of accessoires dragen. 

Om het belang hiervan weer te geven, zien
jullie op onderstaande foto 2 keer een kind aan
het verkeersbord staan. Op de bovenste foto
MET reflecterende kledij, op de onderste foto
zonder.
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De voorbije maand hebben we heel wat mensen in de bloemetjes gezet. Op 5 oktober was het dag van
de leerkracht. Tijd om ons leerkrachtenteam extra te waarderen voor hun fantastisch werk. Ook de
grootouders konden deze maand genieten van een mooi en gezellig grootouderfeest. We waren blij jullie
allemaal terug te zien en te kunnen ontmoeten.

Op woensdag 20 oktober organiseerden we onze eerste
pedagogische studiedag voor het team. Terwijl de
kleuterafdeling zich verdiepte rond thema’s anders
bekijken in de kleuterklas , dompelden de leerkrachten
van de lagere afdeling zich onder in mediawijsheid en
de digisprong. Er is trouwens een digitale verrassing op
komst… na de vakantie horen jullie daarover meer. 

Met de vierde coronogolf op komst vragen we om extra
waakzaam te zijn. Indien jullie zoon of dochter zich niet
goed voelt, laat hem of haar dan thuis. Door allen
waakzaam te zijn hopen we het virus zoveel mogelijk uit
de school te houden. 

Belangrijke data:

30 oktober tot en met 7 november: herfstvakantie
11 november: wapenstilstand
12 november: rapport 1
Week van 15 november: oudercontact 1
16 november: fotograaf Kloosterstraat
18 november: fotograaf Bergwegel en Lemberge

Na de herfstvakantie zijn volgende veiligheidsmaatregelen van toepassing:

• De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar dragen steeds een mondmasker in de klas.
• De leerlingen hoeven pas getest te worden indien ze symptomen vertonen.
• Indien 4 leerlingen uit dezelfde klas in 1 week positief testen, wordt de klas in quarantaine geplaatst.
• We vragen nog steeds dat volwassen bij het betreden van de school steeds een mondmasker dragen.
Indien er iets wijzigt, brengen we jullie op de hoogte…. maar nu….. herfstvakantie! Tijd om te genieten en
te ontspannen.

http://www.gilko.be/


G R O O T O U D E R F E E S T  !

Kleuter

Gilko Afd. Bergwegel
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DOOR JUF ANNIEK

Vorig schooljaar zorgde corona ervoor dat we geen
kleuter-grootoudermoment konden organiseren
met onze kleuters.

Dit jaar was het wel weer mogelijk. Door de situatie
wilden we het echter nog voorzichtig aanpakken en
kozen we voor een buitenactiviteit. Het werd een
pompoenenwandeling met opdrachtjes onderweg.
Gezien wij op Bergwegel regelmatig met onze
kleuters erop uittrekken naar het bos sloot dit ook
mooi aan bij waar we op school mee bezig zijn.

Om 8u25 arriveerden de eerste enthousiaste oma’s
en opa’s aan het Bakkershof in Munte. Liesje had de
koffie voor hen klaar gezet zodat ze rustig van hun rit
konden bekomen. Sommige grootouders hadden
immers al om 6u hun wekker moeten zetten om
tijdig op de place to be aan te kunnen komen. 

Na het lezen van een blaadje instructies vertrok elke
kleuter met 1 of meerdere grootouders in de richting
van de groene pijltjes op zoek naar pompoenen. Het
was echt een moment van qualitytime. Elk
gezelschap op zijn eigen tempo en gedreven om er
voor de kleinkinderen een toffe voormiddag van te
maken.

Er werd onderweg naar bladeren en noten gezocht,
er werd een verhaal verteld, een loopwedstrijdje
georganiseerd, aan stokgymnastiek gedaan,… 3
mooie Merelbekkers (houten vogels uitgehouwen uit
een dode boom) fleurden ook het parcours op in
Makkegem bos.



Na de tocht en wat glibberen en glijden in de
modder kwam iedereen met de glimlach aan en kon
elkeen zich opwarmen aan een kop lekkere
pompoensoep. Als verrassing trakteerden de
kleinkinderen hun grootouders nog met een mooie
zelf geknutselde kaart en een versje. En terwijl
iedereen gezellig zat te keuvelen konden de kinderen
zich nog even vermaken op de speeltuin van de
boerderij.

Wat waren ook wij twee tevreden leerkrachten, te zien
hoeveel deugd het voor die mensen doet om eens
met hun schatten op stap te mogen gaan en een
beetje verwend te worden.

Tot volgend jaar voor een andere activiteit lieve
grootouders.

Juf Anniek en meester Bruno
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