
Wist je dat we in 2022… 
 

onze boekencollectie verder hebben uitgebreid door de inrichting van een bibliotheek in de
Kloosterstraat? We laten jullie binnenkort weten wanneer de bib geopend zal worden. Ook voor de
bus in Lemberge is er ondertussen een plan van aanpak in samenwerking met Tectura Merelbeke. 

 
       extra hebben ingezet op leesmotivatie door onder andere onze leescoach? Juf Nadine bezoekt
regelmatig de klassen om voor te lezen en zorgt voor de nodige leeskriebels bij de leerlingen. De juf

voorziet ook in lessuggesties zodat de leerkracht verder aan de slag kan met het verhaal. 
 

  voor de tweede keer werken met klasboeken? Iedere lagere klas heeft een leesboek voor alle
leerlingen zodat ze samen aan de slag kunnen rond een specifiek verhaal. Zo leren ze vertellen over

het boek, het vervolg voorspellen, hun mening geven over het verhaal en het boek creatief verwerken.
 

sinds september in de eerste leerjaren met de leesmethode "Veilig Leren Lezen" werken? Deze
methode zet sterk in op het systematisch inslijpen van teken- klankkoppelingen. Dit is heel belangrijk 
 aangezien een sterke verbinding tussen letters en klanken cruciaal is om correct en vlot te kunnen

lezen. 
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Wist je dat we in 2022… 
 
 

   verder hebben ingezet op de digisprong? Tijdens een pedagogische studiedag kreeg het team
tools aangereikt om mee aan de slag te gaan in de klas. Onze ICT coördinator ging ook aan de slag

met de leerkrachten van de derde graad om de leerlingen digitale vaardigheden aan te leren en
hen veilig te leren omgaan met onder andere sociale media. 

 
Daarnaast werd ook de digitale studie voorzien zodat de leerlingen 1x per week na school hun

digitale taken kunnen maken bij meester Stan. 
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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

We wensen jullie alvast fijne feestdagen toe en warme wensen voor 2023! 
 

Rebecca Pauwels – Sophie Lejeune Directeur GILKO

http://www.gilko.be/


 
 

Zaterdag 21 januari  : peuterkijkdag
 

Van maandag 23 januari t.e.m. vrijdag 3 februari : start inschrijving broers en zussen
 en kinderen van het personeel met geboortejaar 2021

 
Vrijdag 27 januari :  rapport 2

 
 Dinsdag 31 januari : dag van de directeur
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Noteer alvast onderstaande data in jullie agenda:



Kleuter
EEN FEEST VOL PAKJES : GROOTOUDERFEEST 2022

 
Wat een drukke periode was dat

Eerst Klaas en toen rolde Kerst op ons pad.
 

Maar wij dachten: we laten ons eens gaan
En toen is ons grootouderfeest ontstaan.

 
Een feest rond Kerst en pakjes

Met koffie en gebakjes.
 

Een feest voor oma en opa dat moet wel kunnen
Maar toen kwam de griep onze klas uitdunnen.

 
Maar toch was het feest een geweldige hit

En we zijn blij dat het erop zit.
 

Maar voor de oma’s en opa’s doen we graag veel
En deze keer was het dus een toneel.

 
Een kat stal het grote pak van onder de boom

Maar het verhaal eindigde met een droom.
 

Een mooi feest voor iedereen
En door de liefde was de kat nooit meer alleen.

 
Prettige feesten allemaal.
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DOOR MEESTER BRUNO
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ICT
Gilko Afd. Lemberge
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Dierenzoeker is een simpele app om de meest voorkomende huis-,tuin-
en keukendieren te herkennen. Het gaat om dieren uit de directe

leefomgeving van kinderen. Dieren in de natuur, zoals tuinen en parken,
maar ook binnenshuis: de spin in je badkamer, de pissebed in de

kelder.
 

In tegenstelling tot de andere apps, zoek je in Dierenzoeker niet via een
afbeelding. Door vragen te beantwoorden over het door jou gevonden
dier, kun je uiteindelijk de naam vinden en er meer over leren. De app

maakt gebruik van realistische tekeningen van dieren.
 

De app Dierenzoeker is ook zeer geschikt voor kinderen.
 

Deze app is voor Apple en Android te gebruiken en bestaat ook als
website   www.dierenzoeker.nl

 

APP VAN DE MAANDAPP VAN DE MAAND

Downloaden in de App store
Gratis

 

Downloaden in de Google Play store
Gratis

 

https://apps.apple.com/nl/app/id699543364
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.naturalis.dierenzoeker&hl=nl

