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1 september, een nieuw schooljaar begint. Wat fijn om de schoolpoort terug open te zetten en de
kinderen samen met hun ouders te verwelkomen. Nieuwsgierig, spontaan, zenuwachtig, blij, … hier
en daar een traantje. WELKOM terug allemaal! Op onze 3 scholen zat deze eerste schooldag in

een feestelijk jasje. 
De vestiging GILKO Bergwegel ging van start met Bergwegelpop. De start van een tien maanden

durend festival. De mainstage stond klaar en de bar was open. 
 

In GILKO Lemberge namen ze een vliegende start. Daar vlogen de duifjes gretig het nieuwe
schooljaar in. 

 
GILKO Kloosterstraat startte met een gouden randje. De gouden weken werden afgekondigd. Inzet
op groepsvorming, groepsbinding en kameraadschap binnen samen afgesproken regels staan

nog steeds centraal. 
 

Voor het eerst zijn we het schooljaar gestart met een leescoach voor onze school: Nadine Boone.
Nadine wil vooral begeesteren. Ze wil kinderen GOESTING geven in boeken en in lezen. Ze is de

lijfelijke leesmeeuw uit onze schoolse visie. 
 

Wij slaan alvast de bladzijde van september om en zijn benieuwd naar oktober. 
 

Rebecca Pauwels – Sophie Lejeune Directeur GILKO



Woensdag 5 oktober : dag van de leerkracht
 
 

Woensdag 5 oktober - vrijdag 7 oktober: Avonturenklas 3e graad Gilko Kloosterstraat Durbuy
 
 

Woensdag 19 oktober: pedagogische studiedag
 
 

Vrijdag 21 oktober: ouder- + grootouderfeest kleuters GILKO Kloosterstraat
 
 

 Maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november : herfstvakantie
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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

Noteer alvast onderstaande data in jullie agenda:

WIST JE DAT ... 

➢ We in de Kloosterstraat een

schoolbibliotheek aan het installeren zijn?

Gelukkig zijn er heel wat helpende handen

vanuit de ouders. Dankjewel! 

➢ De leerlingen van Tectura Merelbeke heel

binnenkort werk maken van de verbouwing

van de leesbus in GILKO Lemberge? 

➢ De binnentuin van GILKO Bergwegel een

echt leesparadijs is waar de oudste

leerlingen voorlezen aan onze kleinsten? 

http://www.gilko.be/


Onze eerste schooldag
Dat een eerste schooldag iets speciaals moest zijn voor groot en klein, 
dachten de leerkrachten op den Bergwegel: “ ’t Zal wel zijn.” 
 
Want zo’n eerste dag is soms wat raar,
bij ons stond plots een DJ klaar. 
 
Vlagjes, slingers en veel muziek,
wie durfde bewegen, had de beste danstechniek? 
 
Maar tussen al dat lawaai en gewoel, 
zag je hier en daar een twijfelend gevoel.
 
Een traantje rollen of verstopt achter mama, 
ik heb het gezien op ons schoolpanorama.
 
Maar zoals het spreekwoord zegt: samen staan we sterk, 
gingen we hand in hand naar de klas en aan het werk. 
 
Met de muziek op de achtergrond gingen we door, 
nu na enkele weken zitten we allemaal op het juiste spoor.
 
Dansen en zingen doen we nog veel, 
met dank aan het onderwijzend personeel .
 
Met Juf Anniek, meester Bruno, juf Els, juf Kelly, juf Tineke, juf Elsje, 
juf Katrien en juf Evelien, duurt ons festival zeker een maand of tien.
 
De rookmachine van meester Mathias zal er wel niet meer zijn, 
nu zorgen de kinderen zelf voor een leuke sfeer en veel zonneschijn. 
  
Daarnaast staat nog een heel team voor de kinderen klaar. 
Van zorg tot logo, van levensbeschouwelijke vakken tot LO, 
maar ik vergeet er vast nog een paar. 

Gilko Afd. Bergwegel
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DOOR MEESTER BRUNO 



Gezond
Nood aan een lekkere noot?  

Gaan met die banaan? 
Da’s fijn he een mandarijn? 

Een peertje voor meneertje?  
He kapoen, een stukje meloen? 

Ben jij van mij aardbei? 
Naar de les met een bes? 

Nooit te laat voor een heerlijke tomaat? 
Met onze school zullen wij de 
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Je kan eens kijken bij de aankoop waar je fruit vandaan komt? Er is immers heel wat fruit dat
uit België of onze omliggende buurlanden komt. Ander fruit moet een hele weg afleggen wat
niet zo goed is voor het milieu. Eens per week daar bij stil staan kan fijn zijn en helpt de natuur
ook weer een handje. 
 Is je kind geen fruit- of groenteneter, bespreek vooraf eens wat het wel ziet zitten om mee te
nemen of neem je kind mee naar de winkel. 

opnieuw in de kijker zetten. Wij hopen zo dat ouders en kinderen die nog steeds twijfelen aan één
gezonde hap per week mee op de kar springen. Wij zullen hiervoor op woensdag een eetmoment
in alle klassen voorzien zodat dit gezamenlijk gedragen en ondersteund wordt. Tijdens die
gezamenlijke momenten is er tijd om over lokaal en uitheems fruit te praten, een fruitkwis te
spelen, fruit in andere talen te benoemen,…  

Wat kan je meebrengen? UITERAARD fruit, groenten of nootjes.  

Tips :  

We hopen dat iedereen begrijpt dat er die dag niets anders dan een gezonde hap kan gegeten
worden. Het zou bovendien ook heel fijn zijn als alle kinderen mee doen. 

Uiteraard juichen wij nog meer als kinderen elke dag een stuk fruit eten.  

Met smakelijke groeten van het gezondheidsteam. 

WOENSDAG = FRUIT - GROENTENDAGWOENSDAG = FRUIT - GROENTENDAG  



ICT
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"SayHi" draait allemaal om het inspreken van een
boodschap die vervolgens wordt vertaald in je taal van
keuze, maar mocht je nou ter plekke niet verder komen

dan wat stamelen, dan kan je met een toetsenbordknop
onderin beeld ook je gewenste uitspraak intypen. 

 
Het resultaat wordt nog steeds voorgelezen.  De

ingesproken en vertaalde zinnen blijven in beeld als je de
app afsluit.  Eén nadeel : niet offline te gebruiken.

 

APP VAN DE MAANDAPP VAN DE MAAND

Say Hi
Vertaalapp 

ICT-WEETJEICT-WEETJE  

Met media kun je veel. Gigantisch veel. Wat doen kinderen en jongeren daar vandaag zoal mee? 
 

KIJKEN, LUISTEREN, GAMEN, CHATTEN
 

Filmpjes kijken en muziek luisteren zijn populaire bezigheden, zowel bij kinderen als jongeren. Gamen
(70%) blijft wel favoriet bij kinderen (6 tot 12 j), terwijl jongeren (12 tot 18 j.) hun tijd liefst van al

 aan sociale media (82%) en praten of chatten (84%) spenderen. 
Bron :  https://www.apestaartjaren.be/ 

 
 


