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De eerste schoolmaand vloog aan een razend tempo voorbij. Corona maakte ons nochtans
bewuster van het jachtige leven dat we dag in dag uit leiden maar de trein is vertrokken en we

stapten opnieuw in. Uiteraard is het fijn dat we vrijheden terug krijgen en dat onze kinderen weer
volop van alle activiteiten kunnen genieten. Maar aan de andere kant is het belangrijk om ook

voor hen de nodige rust te voorzien.
We hopen van harte dat we gespaard blijven van grote besmettingsclusters binnen de school.

Op 1 van onze afdelingen hebben we reeds ervaren hoe tegenstrijdig de quarantaineregels vanuit
de overheid kunnen zijn en welke ongemakken dit zowel voor ouders als voor ons onderwijs

veroorzaken. Het blijft belangrijk dat we de continuïteit van onderwijs kunnen blijven voorzien. Daar
streven we naar. Vandaar dat we nog steeds inzetten op extra handhygiëne én op een goede

ventilatie van de klaslokalen. De CO2meters in onze klassen geven gelukkig tijdig aan wanneer we
een extra raam moeten openzetten.

De vele toffe activiteiten tijdens de maand september zorgen voor VERBINDING. Zo was er op elk
van onze 3 scholen een toffe start op 1 september. Ouders werden samen met hun kinderen

verwelkomd én er was tijd voor een gezellige babbel bij een tasje koffie. De ouderwerkgroepen
gingen net als de ouderraad en de schoolraad van start. Samen school maken en constructief

mee nadenken over schoolbeleid en aanpak vinden we heel belangrijk.
Gedurende de tweede schoolweek vertrokken de leerlingen van de Bergwegel op tweedaagse

naar de Outsider in Oudenaarde. Het zonnige weer zorgde ervoor dat het twee toffe dagen
werden.
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Noteer alvast onderstaande data in jullie agenda:

Ook de picknick in de Kloosterstraat kon doorgaan onder een
stralend zonnetje. Nadat de plaids opengevouwen waren, de

boterhammetjes bovengehaald én hier en daar een aperitiefje
uitgeschonken werd, was het tijd voor gezellig gekeuvel. Meer

van dat!
De knappe vertegenwoordiging van GILKO Merelbeke tijdens
de scholenveldloop maakte ons supertrots! Onder het mom

‘meedoen is belangrijker dan winnen’ namen al onze leerlingen
deel. Ondanks de stress bij sommige leerlingen en hier en daar
een streepje schrik hebben al onze deelnemers het beste van

zichzelf gegeven. Wij riepen alvast de longen uit ons lijf om hen
aan te moedigen.

En zo gaan we de maand oktober tegemoet.
 

Zondag 3 oktober 2021: ontbijt ouderwerkgroep GILKO Lemberge
Dinsdag 5 oktober: dag van de leerkracht

Donderdag 7 oktober infomoment leesbus ouders GILKO Lemberge
Woensdag 13 oktober: grootouderfeest kleuters GILKO Bergwegel

Woensdag 20 oktober: pedagogische studiedag
Vrijdag 22 oktober: ouder- + grootouderfeest kleuters GILKO Kloosterstraat
Woensdag 27 okt- vrijdag 29 okt: Boerderijklassen lager GILKO LB + 3/4 BW

Donderdag 28 oktober: grootouderfeest kleuters GILKO Lemberge
Vrijdag 29 oktober: Halloweentocht OWG Kloosterstraat

 

WIST JE DAT: vanaf dit schooljaar

tussen 10 oktober en 30 november een

nieuwe taaltest KOALA afgenomen

wordt bij al onze 5 jarige kleuters? Dit

om vroegtijdig een mogelijke 

taalachterstand  op te sporen en extra

in te zetten op taal voor de kinderen

naar het 1ste leerjaar gaan.

http://www.gilko.be/


E E N  S P E T T E R E N D  B E G I N  !
DOOR JUF EVELIEN

De maand september, de start van een NIEUW, SPETTEREND, BOEIEND… schooljaar! 

Nieuwe klassen, nieuwe groepen, nieuwe kinderen, nieuwe juffen, nieuwe regels… heel veel NIEUW! 

Allemaal NIEUWE situaties waaraan we moeten wennen. 
Waar wij als leerkrachten ons uiterste best gaan doen om alles snel vertrouwelijk te laten voelen.

De eerste maand in klas 5/6 stond in teken van waarden en normen. 
De leerlingen gingen aan de slag met tal van stellingen om zo voor zichzelf uit te maken wat belangrijk
is. Elke leerling koos voor zichzelf 3 waarden en normen uit om aan te denken en te werken. Want ja,
werken aan eerlijkheid, beleefdheid, stiptheid, enz… moeten we allemaal!  
Eraan te werken, met vallen en opstaan. Geen gemakkelijke klus om te klaren, maar stapsgewijs wordt
het voor iedereen duidelijk wat deze belangrijke woorden betekenen. 

Naast waarden en normen hanteren, is het ook belangrijk om te leren functioneren in de NIEUWE
klasgroep. 
Een NIEUWE samenstelling zorgt voor een NIEUWE dynamiek. 

Wat is dat vrienden zijn?! En hoe doen we dit?! Zeer moeilijke vragen waar we gaandeweg
oplossingen voor willen vinden. 

Lager

Gilko Afd. Bergwegel
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Klas 5W ging op teambuilding naar the Outsider. 

Een schitterende 2- daagse 
zorgde voor heel wat sport, spel en avontuur. 
We leerden daar dat 
we elkaar soms nodig hebben
 om taken en opdrachten 
tot een goed einde te brengen. 
Overleggen, samenwerken, 
luisteren naar elkaar, compromissen sluiten…
zijn enkele belangrijke punten 
die we daar probeerden onder de knie te krijgen. 
Geen gemakkelijk klus! Maar we blijven leren, proberen en vooral doorzetten!



Lager
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Klas 6 maakte van de start van het schooljaar 
een waar feest! 

 
Ze organiseerden hun eigen welkomstreceptie. 

In groepjes zorgden we ervoor dat 
onze klas werd omgetoverd tot een feestzaal 

met hapjes, drankjes en versiering. 
Voorbereidingen treffen, 

samenwerken onder een tijdsdruk, 
regels en afspraken volgen… 

alles kwam aan bod tijdens deze opdracht. 
Ook hier leerden we dat we elkaar 

soms nodig hebben om taken en opdrachten 
tot een goed einde te brengen. 

En dat het belangrijk is om te overleggen, 
samen te werken, te luisteren naar elkaar en

compromissen te sluiten… 



Lager
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Terug samen, klas 5/6W, gingen we de uitdaging aan om 20 opdrachten te volbrengen in
een bepaalde tijd. 

1 tegen ALLEN!!!  Hiervoor hadden we alle waarden en normen die we in aparte klasgroep
geleerd hadden nodig om de taken tot een goed einde te brengen. Wat een hele klus,

maar met de nodige overleg en discussiemomenten kwam alles toch tot een goed einden. 
 

1 team! 1 klas! 1 groep! Maar allemaal verschillend. Dat maakt ons uniek!
 

Elkaar vertrouwen, elkaar helpen, elkaar bijstaan, luisteren naar elkaar… 
en nog zoveel meer om op te noemen. 


