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Het is alweer zover… de laatste maand van het schooljaar gaat in. We kijken graag nog
even terug naar de maanden april en mei waarin zowel de leerlingen als ouders op de
drie vestigingen konden genieten van het schoolfeest. Het was overal een fijn, warm en
gezellig feest voor jong en oud. 

Daarnaast hebben we door middel van de boekenbeurs ook de leeskriebels bij heel wat
kinderen extra kunnen aanwakkeren. We werken trouwens aan heel wat nieuwtjes rond
boeken en lezen….we houden jullie nog even in spanning. 

De leerlingen hebben ook veel bijgeleerd rond zich veilig verplaatsen in het verkeer. Het
team zorgde voor uitdagende activiteiten en lessen met behulp van het Octopusplan en
SVS. De leerlingen zetten hun beste beentje voor en ontvangen deze week nog hun
diploma!
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Geloof in jezelf! 

Begin tijdig met leren en inoefenen.

Zoek een goede werkplek en methode om te leren.

Rust voldoende en eet gezond

We kijken ook even vooruit want in deze laatste maand is er voor veel leerlingen soms
wat meer spanning door de toetsenperiode. We geven graag nog enkele tips mee voor
zowel de leerlingen als de ouders:

      Maak je geen onnodige zorgen. Doe je best en weet dat iedereen voor je klaar staat!

      Door tijdig te beginnen met leren en inoefenen kan je de leerstof in blokjes opdelen. 
      Dat maakt het vaak overzichtelijker om te studeren en geeft je ook minder stress.

      Zoek op voorhand een goede werkplek waar je zal studeren. Zorg dat er niet teveel 
      materiaal rondom je heen staat zodat je niet afgeleid kan worden. Zoek ook wat het 
      best helpt om te studeren: een samenvatting maken, een schema, vraagjes opstellen 
      en vragen aan mama of papa om deze aan jou te stellen…. 

      Een toetsenperiode is topsport. Bij topsport hoort goed rusten en gezonde voeding. Ga 
      dus zeker op tijd slapen en drink voldoende water.

We wensen iedereen een fijne laatste maand van schooljaar 2021-2022 toe.
Sophie Lejeune en Rebecca Pauwels

http://www.gilko.be/


FIRST® LEGO® League Challenge is een van de drie divisies van FIRST LEGO League, en is een
internationale technologiewedstrijd voor kinderen van 9 t/m 15 jaar. 
De FIRST LEGO League daagt de kinderen uit te denken als wetenschappers en technici.
 
Tijdens ieder seizoen werken de teams aan een innovatieproject, waarbij aan de hand van de
ontwerpcyclus een probleem uit de praktijk moet worden onderzocht en opgelost. Daarnaast leren de
kinderen hun eigen robot te bouwen en te programmeren om hier vervolgens verschillende missies
mee uit te voeren in een robotwedstrijd. 

Elk jaar heeft de FIRST LEGO League Challenge een andere uitdaging. 
Het thema van dit seizoen was CARGO CONNECT. 

Tijdens verschillende workshops en oefenmomenten in de klas gingen we met z'n allen aan de slag. Al
gauw kwam naar boven dat we heel wat werk voor de boeg hadden… 

Gilko Afd. Bergwegel
Lager
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LEGO !
DOOR JUF EVELIEN



We verdeelden onze klas in 3 groepen en werkten zo de verschillende proeven uit. De één was sterk in
programmeren en de ander zag het dan meer zitten om het innovatief project uit te werken en voor te
stellen in een Powerpoint. We proberen steeds goed met elkaar te overleggen en elkaars ideeën te
integreren. 

Omwille van Corona werd de wedstijd meerdere malen verplaatst, maar dan eindelijk was het zover.
Met wat gezonde stress vertrokken we met z'n allen met de bus richting de wedstijd. 

Wat een dag! Tijdens de voorstellingen zagen we kinderen die trots waren op wat ze hadden bedacht
en gemaakt. Elk team op zich straalde tijdens de voorstellingen en de wedstrijden. 

Er was steun van de anderen, jullie supporterden voor elkaar als nooit tevoren. 

Gilko Afd. Bergwegel
Lager
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Ik heb het niet zo goed gedaan…
(vind ik zelf) Maar het was wel echt
heel leuk. Vooral dat het alleen maar
met onszelf is (met niet zoveel
leerkrachten)  Ik vond het ook leuk
dat iedereen zo goed overeen kwam.
Iedereen was gelijk elkaars vriend
ofzo.  Stan

Ik vond het schoolfeest heel leuk.
Alles verliep soepel en het is spijtig
dat juf Evelien er niet bij was want
het ging bijna perfect of ja, het
toneel tenminste. Sommige kleuters
waren wel bang en waren aan het
wenen en van het podium gehaald.
Ps: De zedenleerdeur zal nog wel
effen weten…  Miel

Het schoolfeest was leuk maar
zenuwachtig en de sfeer zat er in.
Het toneel was leuk maar af en toe
viel er wel iemand. Het leukste was
tuurlijk het applaus en iedereen
begon bij passende grapjes te
lachen. Iedereen zag ook iedereen
terug.   Daan

Ik vond het schoolfeest heel leuk. De drankjes en de taarten waren heel
lekker. En niet te vergeten het toneel was een heel mooi verhaal en het was
voor jong en oud.  Marie- Laure. 

Ik vond het super! Er waren veel
lekkere taarten maar ik vond het
een beetje onhandig met de
bonnetjes. Het was een mooi toneel
en je moest niet de hele tijd
wachten.  Pablo

Het schoolfeest was een super leuke
ervaring. Ik ben alle leerkrachten heel
dankbaar want zonder hun was het
nooit gelukt! Ook het idee van de
taarten was super tof. Echt een moment
om nooit te vergeten.   Ella

Amai, dat was een goed feest. Waren jullie ook zo moe. Lang geleden
dat we nog hebben kunnen feesten en taart eten natuurlijk! Ik vond het
super leuk om voor zo’n publiek te spelen. Wat wel wat minder was
vond ik lang aanschuiven voor taart maar ik had het ervoor over. Nog
een tip, blijf lang want dan krijg je gratis taart. ; ) Dat vond ik heerlijk
maar pas op, je ogen zijn altijd groter dan je buik. Een klein stukje over
hoe het voor de toneelspelers was. We zijn begonnen met een tekst te
studeren en moesten we audities doen. Heel spannend! Dan werden
de personages gekozen. Dan hebben we bijna elke middag geoefend
tot de dag van toen het was. Hard werken maar al zeg ik het zelf, ik
vond het prachtig en leuk! Groetjes…   Louise

Ik vond het schoolfeest super leuk. Er
waren ook veel ouders, zij vonden het
ook heel leuk. Hoe alle dansjes in elkaar
werden gestoken.  Lars

Ik vond het schoolfeest mega leuk maar ook stressvol. 
 Want er kijken heel veel mensen naar jou. 
 Het leukste vond ik toch wel de scene van de biggetjes.
( Ik was er ook eentje )
 Maar over het algemeen was het ! DE MAX!      Elodie Ik vond het over het algemeen heel leuk.

Sommige mensen moesten zich wel snel
omkleden. Mijn ouders vonden het toneel
ook leuk. En ik vond mijn rol ook leuk. De
audities waren super leuk om te doen, ik
wil het zeker meer doen.   Noor

HET MYSTERIE VAN DE VERDWENEN SPROOKJES...

Ik vond het schoolfeest echt super leuk en ook het toneel
ging super goed denk ik! En ja, gewoon leuk ook met de
taarten en de springkastelen.  Emma

Het schoolfeest was heel leuk. Het
was goed voor jong en oud vind ik. Er
werd veel geoefend voor het toneel
en op de dag zelf ging het
supergoed. Het werd georganiseerd
met heel de school.   Ilana

Het schoolfeest was mega leuk! Er
waren springkasten en we
mochten taart eten en ijsjes eten.
We speelden leuke spelletjes en
nog andere dingen. We hebben
gedanst en film gekeken.  Rémi

Het was het beste schoolfeest ooit. Het
was heel leuk. Ik zal zeker opnieuw komen.
Je kan alles doen, alles eten, film kijken,
dansen. En de taarten waren de beste. 
 Sepanta

Ik vond het schoolfeest leuk. Vooral
het dansje en toneel vond ik leuk
gedaan. Het eten was ook lekker. De
toneelspelers hebben het goed
gedaan. We hebben ook veel
geoefend.  Fran

Hehoheho, je krijgt het niet cadeau
lalalala… een dweg spelen was
geweldig. Gans het toneelstuk was
geweldig. De verhaaltjes, de
bijrollen en de hoofdrollen… Het
was een hele leuke beleving met
5/6W.   Lena

SCHOOLFEEST !
DOOR JUF EVELIEN


