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JANUARI

Beste ouders

Het grootste poëziefeest van de Lage Landen wordt dit jaar voor de tiende keer gevierd.
De poëzieweek gaat door van 27 januari tot 2 februari met Ramsey Nasr als boegbeeld.

Ramsey Nasr (1974) is acteur, dichter/schrijver en regisseur. In 1995 maakte hij grote
indruk met de door hemzelf geschreven en gespeelde monoloog De doorspeler,
waarmee hij afstudeerde aan de Studio Herman Teirlinck te Antwerpen. Deze monoloog
leverde hem de Philip Morris Scholarship Award op. Vanaf 2000 debuteerde hij als
dichter van verschillende dichtbundels. 

Het thema van de tiende editie is NATUUR en heeft als motto deze woorden van Nasr:
‘bloesemingen en overvloed’. We (her)ontdekken de poëzie in de natuur en de natuur in
de poëzie.

In deze barre tijden waar corona overheerst kan poëzie liefde en plezier brengen.

Laat ons PROBEREN om voluit te leven en te genieten! Geniet mee van dit mooie gedicht
van René Oskam:
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Contact:
www.gilko.be
09/210 35 30
gilko@merelbeke.be
Bergwegel 6
9820 Merelbeke

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

Met vriendelijke groeten
Sophie Lejeune en Rebecca Pauwels

Kalender:
• Vrijdag 4 februari 2022: geen school
• Maandag 28 februari tem vrijdag 4 maart 2022: krokusvakantie

- De warme maaltijden en het zwemmen staan voorlopig on hold tot aan de krokusvakantie. We
streven ernaar beiden na de krokusvakantie terug aan te bieden.

http://www.gilko.be/


LagerKleuter
E E N  K L A S  V O L  T A L E N T !

Gilko Afd. Bergwegel
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 JUF TINEKE
In ons nieuw WO thema gaan we samen met professor Tiptop aan de slag. Hij heeft een goedgevoelmachine
gebouwd. Aan de hand van de talenten van de kinderen raken ze vertrouwd met het aanbod aan hobby’s en
vrijetijdsbestedingen waaruit ze kunnen kiezen.

De kinderen stelden hun talenten aan elkaar voor tijdens de talentenbeurs. Wat leuk om elkaar op die manier
beter de leren kennen! Muzikanten, danseressen, sporters,…. Een klas vol talent!
Vaak beoefen je je talent als hobby. Sommige kiezen een hobby omdat ze graag sportief bezig zijn. Voor anderen
is de groep het belangrijkst. Soms ben je gewoon graag rustig in je eentje bezig en kun je creatief aan de slag.
Een hobby doe je, omdat je er een goed gevoel van krijgt! 

Ik liet de kinderen ook nadenken over wat ze later graag zouden willen worden. Want ook in je job is het belangrijk
om iets te doen waar je een goed gevoel bij krijgt! 
Enkele resultaten zie je op de foto’s! 


