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Beste ouders

De laatste maand van 2021 gaat van start. We hadden gehoopt dat deze heel wat beter zou zijn
dan vorig jaar maar helaas, onze school werd nog nooit zo hard getroffen door het corona virus.
Daarnaast zitten ook verschillende leerlingen en leerkrachten in quarantaine.

We vinden het belangrijk dat de school op een veilige manier open kan blijven. We hopen dat jullie
begrijpen dat het echter geen evidentie is om alle lessen te garanderen als er veel leerkrachten
afwezig zijn. In de mate van het mogelijke geven andere leerkrachten, het zorgteam of wij als
directie les of sturen de afwezige leerkrachten taken door die onder toezicht van een vrijwilliger
gemaakt worden. Op die manier hopen we de school open te kunnen houden.

Mogen we jullie nogmaals vragen om jullie zoon of dochter thuis te houden indien hij/zij koorts
heeft of andere ziektesymptomen vertoont. Ook indien er huisgenoten zijn die positief getest zijn, is
het belangrijk dat jullie de voorschriften van de contacttracing, CLB of arts goed opvolgen.
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Daarnaast geven we jullie ook de nieuwe maatregelen mee om besmettingen op scholen tegen te
gaan:

• We vermijden het mengen van klasgroepen.
• We voorzien zoveel mogelijk vaste plaatsen voor de leerlingen.
• Voor eendaagse uitstappen volgen we de regels uit de brede samenleving.
• We houden de aanwezigheid van derden op school strikt beperkt. Gelieve het schooldomein zo weinig
mogelijk te betreden en steeds een mondmasker te dragen indien jullie wel op school moeten zijn.
• Vanaf 3 besmettingen in 1 week treedt de noodremprocedure in werking. De CLB-arts oordeelt of het al
dan niet over een clusterbesmetting gaat en plaatst desgevallend de hele klas in quarantaine.
• De mondmaskerplicht vanaf het vijfde leerjaar blijft gelden.
• In elk klaslokaal wordt een CO2 meter voorzien.

Naast Corona staan we graag nog even stil bij de voorleesweek. We willen graag iedereen bedanken
die een creatieve bijdrage deed om zoveel mogelijk verhalen in de klassen te brengen. Zowel fysiek als
digitaal hebben we verschillende ouders en grootouders mogen ontmoeten die onze leerlingen
meenamen in hun verhaal. Binnenkort zal ook een compilatie van foto’s te vinden zijn op de website.

We houden vol en hopen dat we samen en veilig binnen enkele weken de kerstvakantie in kunnen gaan.  
Bedankt aan het volledige GILKO team en de vrijwilligers voor alle goede zorgen voor onze GILKO kids.

DANKJEWEL AAN DE MENSEN
DIE HELE DAGEN LANG

ZORG DRAGEN VOOR ANDEREN
AL ZIJN ZE ZELF OOK BANG

DANKJEWEL AAN DE MENSEN
DIE MET GEBAREN GROOT EN KLEIN

DE WERELD LATEN DRAAIEN
EN DAAROM ONZE HELDEN ZIJN

http://www.gilko.be/


De jongens en meisjes van het derde en vierde
leerjaar gingen deze maand op
openluchtklassen. Ze mochten een halve week
genieten van de gezonde buitenlucht en het
boerderijgebeuren op de Vierhoekhoeve te
Gijzenzele. Op de Vierhoekhoeve valt er altijd
iets te beleven, dus stroopten we onze
mouwen en gingen we mee aan de slag!

Dagelijks werden de dieren gevoederd en
verzorgd. Zo hebben we koeien gemolken,
geitjes en konijnen geknuffeld, paarden en
ezels geborsteld, stallen gestrooid, eieren
geraapt en heel wat mondjes gevoederd.

Ook hebben we  ons eigen broodje gebakken,
daarbij leerden we het verschil tussen bloem
en meel en waar deze vandaan komen. Hoe
van melk boter wordt gemaakt is geen
geheim meer voor ons. Wat was al dat
schudden een lastige klus! Ook een fijne
leerwandeling met bezoek aan de loonwerker
en al zijn machines kon niet ontbreken. Tot slot
werden we door boer Jo getrakteerd op een
tractorrit. Hij nam ons mee door de mooie
velden van Gijzenzele en vertelde met veel
passie over de boerenstiel. 

M E T  K L A S  3 / 4  D E  B O E R  O P !
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DOOR JUF JESSICA 
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Het was een bomvol
programma, maar moe en heel
voldaan keerden we terug
huiswaarts.  ‘Den boerenbuiten’
deed ons goed!

Veel groetjes uit klas 3/4
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Lager
N I E U W S  U I T  D E  W E R K G R O E P
‘ G E Z O N D H E I D S B E L E I D ’
DOOR JUF LIESBETH

Tijdens de maanden november en december
willen we de aandacht vestigen op gezonde
tussendoortjes. In de kleuterklassen wordt er
dagelijks fruit gegeten maar in de lagere school
merken we dat dit afzwakt en dat de gezonde
tussendoortjes vaak vervangen worden door
koekjes. Daarom zijn we gestart met de actie
‘woensdag = fruitdag’. We sporen de kinderen
aan om op woensdag fruit te eten. Per week
kunnen ze een sticker verdienen als gans de klas
in orde is. Als er voldoende stickers verdiend zijn,
volgt er een leuke beloning! 

We maken van die gezamenlijke fruitmomenten in de klas gebruik om bij te leren over fruit en gezonde
voeding. Zo leren we wat inheems en uitheems fruit is, welk fruit je in elk seizoen best eet, hoe de
voedingsdriehoek opgebouwd is en nog veel meer. Op die manier maken we de kinderen bewust van
wat ze eten en hopen we een steentje bij te dragen aan een gezonde levensstijl.  


