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De dagen worden langer, de zon laat zich niet enkel meer zien maar ook voelen, de bloemen maken zich
klaar voor hun mooiste bloei… daar is de lente!

Met een extra portie energie na een deugddoende krokusvakantie konden we weer aan de slag. Zo werden
onder andere in verschillende klassen de fietsvaardigheden getest, startte meester Wesley met digitale
lesjes in de derde graad en kijken we ook al uit naar de paashaas want ja hoor… de paasvakantie gaat van
start! Een ideaal moment voor de kinderen om de tijd te nemen voor leuke, spannende, interessante of
grappige boeken. In de maand maart was het jeugdboekenmaand met als thema “Helden en schurken”.
Hebben jullie kinderen ondertussen hun favoriete held of schurk gevonden? Nee? Geen probleem, via deze
website vinden jullie vast een leuk boek waar ze veel leesplezier aan zullen beleven: 
 https://www.jeugdboekenmaand.be/boekentips/3-6-jaar

We wensen jullie een fijne paasvakantie toe!
Sophie Lejeune en Rebecca Pauwels
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Tijdens de digitale lessen gingen we dieper in op het correct gebruik van social media,
maakten we kennis met onze digitale voetafdruk, leerden we nepnieuws herkennen.
Ook stonden we stil bij onze digitale balans en maakten we kennis met kunstmatige

intelligentie. 
 

De leerlingen werkten op de computer met taakbeheer, flitsten rond in virtuele desktops en
nog zoveel meer. Het was zeker een leerrijke en leuke ervaring voor iedereen!

 
Meester Wesley 

http://www.gilko.be/


Lager
D E  V E R T E L T A F E L  I N  D E
K L E U T E R K L A S

Kleuter

Er worden in onze kleuterklassen heel wat prentenboeken voorgelezen. Ook is er in de boekenhoekjes van onze
klassen heel wat gelegenheid om met verhalen, afbeeldingen en letters aan de slag te gaan.

Maar zeker één keer per trimester kiezen we een prentenboek uit dat, binnen een thema waarrond we aan het
werken zijn, niet alleen wij als juf of meester kunnen vertellen. Onze kleuters leren zelf ook het boek vertellen aan
elkaar. Hierbij bedoelen we niet zomaar navertellen waarover het boek gaat. Het is de bedoeling dat de kleuters
ook echt boekentaal actief gaan gebruiken. 

Dit gaat niet op 1,2,3. Hiervoor is een bepaalde opbouw en structuur nodig. 

Gilko Afd. Bergwegel
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 JUF ANNIEK - MEESTER BRUNO

De eerste kleuterklas koos deze keer voor het boek : “gewoon zoals je
bent” 
Het boek werd over verschillende dagen, meerdere malen verteld. Ook
digitaal konden de kleuters naar het verhaaltje luisteren. 

We gingen creatief aan de slag en knutselden elk onze eigen stokpopjes, de
figuren uit het verhaaltje. Ook bouwden we samen een verteltheater om de
stokpopjes in te laten bewegen en praten. Hiervoor gingen we op zoek via
google om te weten te komen hoe een landschap voor Afrikaanse dieren er
moest uit zien. 

En dan werd het verhaal in stukjes en met het boek erbij opgebouwd. Eerst samen met de juf, dan alleen. Na
twee weken gaan onze popjes nu mee naar huis en hopen we dat er nog veel met de popjes en hun typische
kenmerken gespeeld wordt. 
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De tweede en derde kleuterklas koos voor het boek : Elmer

Naast het vertellen van het boek speelden deze kinderen de gebeurtenissen uit het
boek ook eens na via een dramaspel. Zo kwamen ze tot een beter begrip van de
verschillende gebeurtenissen in het verhaal en de betekenis van bepaalde woorden. 

De kleuters kwamen ook zelf op het idee om vingerpopjes te knutselen om het
verhaal te kunnen vertellen. Er werd een Savanne getekend en een oerwoud. De
volgorde van het verhaal werd hier niet ondersteund met het boek zelf maar met
kleine afbeeldingen uit het verhaal die zo de juiste opbouw visueel ondersteunde.

Het is altijd heel fijn om met de kinderen een boek helemaal te doorleven. En na zo
een onderdompeling is elke kleuter zeker een aantal woorden, zinnen en begrippen
rijker. 


