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Ooit al van een waardenwijzer
gehoord? Hier wijzen waarden ons de
weg. 

Tijdens de “Week tegen pesten” maken
we duidelijk dat pesten niet kan. We
zeggen NEE tegen pesten! Maar we
zeggen JA tegen respect, want deze
waarde staat nu centraal. 
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gilko@merelbeke.be
Bergwegel 6
9820 Merelbeke

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

Tijdens het tweemaandelijks kampvuur op vrijdag wordt telkens
één van onze 5 kernwaarden in de kijker gezet. Op onze school

willen we respect voor elkaar en voor ons materiaal, open
communicatie, ruimte voor plezier en ontspanning, hartelijkheid,

en eerlijkheid en rechtvaardigheid. Het zijn best wel moeilijke
woorden. Tijdens een toneeltje tonen de juffen en meester hoe

we op onze school elke waarde kunnen gebruiken en
toepassen. Het is allemaal nog niet zo gemakkelijk, maar we

werken eraan, via een groepsactiviteit, rollenspellen,
kringgesprek of prentenboek. In de klas en op de speelplaats

maken we gebruik van alle tips.  

En als je ‘t nog niet weet: STIP IT! 

http://www.gilko.be/


Lager
F R U I T A C T I E

Kleuter
Gilko Afd. Bergwegel
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 JUF ANNIEK

Woensdag = fruitdag !!! En dat is al jaren zo bij ons op school. Omdat heel wat kinderen het
wat lieten schieten werden de fruitmannetjes naar school gehaald om hen uit te dagen voor
een wedstrijd.

7 weken lang aten we op woensdag gezamenlijk fruit/groenten/nootjes in de klas. Als
iedereen fruit bij had EN het ook opgegeten had mocht er een sticker gekleefd worden.
Haalden we 6 van de 7 stickers, dan verdiende de klas een extraatje.
We haalden het allemaal en hopen dat zo de

“woensdag =  fruitdag”
weer bij iedereen is ingeburgerd. Na de krokusvakantie gaan we zelfs nog een stapje verder.
Maar hiervoor ontvangt u binnenkort een brief via questi.



Lager
F R U I T A C T I E

Kleuter

Dit verdienden onze kinderen :
• De kleuters leefden zich uit in het ballenbad dat voor twee weken naar onze school kwam.
• Het eerste en tweede leerjaar mocht eens speelgoed meebrengen van thuis voor een fijn
speelmoment samen
• Het derde en vierde leerjaar speelden Chinese voetbal en mochten een
gezelschapsspelletjesmoment beleven in de klas.
• Het vijfde en zesde leerjaar kreeg een extra speeltijd buiten.

Bedankt ook aan alle ouders om dit project mee te ondersteunen. We hopen dat jullie je
kinderen blijven stimuleren om extra fruit te eten en het belang ervan mee uit te dragen.
Jullie verdienen van ons een extra dagje verlof hiervoor maar jammer genoeg kunnen wij dit
zelf niet voor jullie regelen. 😜

Met liefs Poireau

Gilko Afd. Bergwegel
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 JUF ELSJE

Op 8 februari 2022 kwam de politie, uiteraard ook per fiets, ons halen om onze fietsvaardigheid aan te
spreken in een fietsbehendigheidsparcours.

Van bij ons vertrek op school moesten we onze fietskunsten al meteen tonen want in groep fietsen is al
niet zo gemakkelijk.

Met een goed uitgeruste fiets, een helm op het hoofd en een fluohesje voor de zichtbaarheid vertrokken
we samen richting gemeentehallen.

Met de politie voorop verliep dit vlot, de juf sloot de rij en bij aankomst werden we opgewacht door de
meester van MOEV.

De hal stond vol kegels, bruggen, ladders en hindernissen…iedereen wilde er natuurlijk meteen invliegen
maar eerst werden de onderdelen van een fiets nog eens goed onder de loep genomen

Zo konden we nagaan of onze fiets wel helemaal in orde was. Reflectoren voor op donkere dagen, een
goed werkende bel,… een complete check up.
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 JUF ELSJE

Eindelijk kon het echte werk starten. Eerst een behendigheidsspelletje, plots kunnen stoppen in de
afgebakende zone zonder botsen…allemaal gingen we de uitdaging aan.

Een evenwichtsoefening kon natuurlijk ook niet ontbreken: een high five met de juf van op de fiets en
dus eventjes met 1 hand fietsen, doe het ons maar na.

Na de inleidende spelletjes was het tijd om ons op het parcours los te laten.
We fietsten langs markeringen, over een ladder, een schuine balk en zelfs een wip over een lage en
onder een hoge brug. Slalom tussen de kegels, het nemen van een rond punt,
het was voortdurend zoeken naar de juiste snelheid en evenwicht om bepaalde hindernissen te kunnen
overwinnen.

Natuurlijk ging het beter en beter en zoals het meestal gaat, net als het helemaal leuk begon te worden
en we hier en daar al eens wat meer risico durfden te nemen zat de tijd er alweer op.

De tijd gaat snel als je je amuseert. Voor we het wisten werden we weer veilig begeleid richting school
en zat het fietsavontuur er al weer op.

Een actieve en leerrijke dag op school, wat een topcombinatie!


