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Verhalen zijn brandstof voor het brein en dat maakt lezen zo belangrijk.
 

Goed kunnen lezen is van belang voor het functioneren in onze samenleving. Maar lezen doet zoveel
meer. Lezen stelt je in staat kennis en inzichten op te doen over het verleden, over gebeurtenissen in

landen ver weg en over mensen met een andere achtergrond.
 

 Door te lezen leer je je inleven in anderen; je krijgt empathie en je traint jezelf in denken en
reflecteren. Lezen is dan ook uiterst belangrijk voor de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren en
voor hun persoonlijke groei. Jelle Jolles, emeritus hoogleraar neuropsychologie, geeft tien redenen

waarom dat zo is.
 

In tegenstelling tot vroeger zijn er nu veel meer manieren om kennis te verwerven en ervaringen van
anderen op te doen. Kinderen en jongeren leren nu meer via sociale media. Maar bovenal kunnen ze

leren door het lezen van verhalen in de brede zin van het woord: niet alleen fictie, maar ook non-
fictie, lange verhalen en korte verhalen. 

 
Zelfs bizarre nieuwsfeitjes of verhaaltjes uit de boeken van Guinness World Records zijn een sleutel tot
ontplooiing. Verhalen prikkelen de nieuwsgierigheid, waardoor je wilt weten, op onderzoek uitgaat en
ontdekt. En doordat boeken en de verhalen van nu zo divers zijn in inhoud en vorm, en veel breder

beschikbaar zijn dan vroeger, zijn ze zo belangrijk voor de persoonlijke groei van onze jongeren.
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 10 redenen waarom lezen zo belangrijk is:
 
 

1. Lezen ontwikkelt de taalvaardigheid
 

2. Lezen ontwikkelt het denken en verbeelden
 

3. Lezen verschaft prikkels aan het hongerige brein
 

4. Lezen geeft kennis en inzichten
 

5. Lezen traint de concentratie
 

6. Lezen ontwikkelt het zelfinzicht
 

7. Lezen leert over de ander
 

8. Lezen leert over mogelijke consequenties
 

9. Lezen geeft inzicht in normen, regels en gebruiken
 

10. Lezen ondersteunt de identiteitsontwikkeling
 

Met onze sterke inzet op voorlezen tijdens de afgelopen voorleesweek hebben we opnieuw
geprobeerd LEESGOESTING aan te wakkeren.

 
 

 Hopelijk hebben alle kinderen deugd gehad aan ‘LEZEN MET JE OREN’
 
 Als het kriebelt, moet je lezen. Doen jullie ook mee?
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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

WIST JE DAT ... 

➢ onze schoolbibliotheek in de vestiging

Kloosterstraat in de afwerkingsfase zit?

Piepen jullie al eventjes mee? 

WIST JE DAT ... 

➢ de verharding voor de definitieve

plaatsing van de leesbus in GILKO

Lemberge gegoten is? Weldra starten de

studenten van Tectura met het aflaten van

alle vloeistoffen, het afhalen van de

banden en het op blokken zetten van de

bus.

WIST JE DAT ... 

➢ In GILKO Bergwegel ook werk wordt

gemaakt van een leesklas. Ondertussen

nodigen de leeskastjes in de schooltuin uit

om een leuk boek vast te pakken.
 

Rebecca Pauwels – Sophie Lejeune Directeur GILKO

http://www.gilko.be/


 
 

Dinsdag 6 december  : sinterklaasfeest 
 
 

 Maandag  26 december 2022 t.e.m. vrijdag  6 januari2023  : kerstvakantie
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Noteer alvast onderstaande data in jullie agenda:



Lager

LICHTJESTOCHT

Op zaterdagavond vertrokken we naar, school best raar toch?
Raar maar waar, het was vandaag een speciale dag op school.

Eerst dronken we een gratis tasje soep, dat ook super lekker was. Daarna vertrokken we op
lichtjestocht!

Er was een bang mannetje dat een wonderboom had gebeld omdat hij bang was en we gingen
op weg naar de boom. Na een klein stukje wandelen waren we bij de draak. Gelukkig was het
geen echte!

Na nog wat wandelen waren we al bij de spin en daar kregen we een drankje. 
Onderweg kwamen we nog wat bomen tegen en we klommen er gemakkelijk in.

Toen kwamen we bij de popcornheksen  ( hé, aan niemand vertellen dat we een beetje extra
kregen). We waren al ver over de helft en aten al bijna al onze popcorn op. 
Een klein stukje verder moesten we de berg op… 

We liepen de berg super hard op!!! Toen we boven waren stonden we als eerste van de groep.
Joepie!!!
Na rustig weer een beetje naar beneden te lopen waren we al terug op school.
Toen realiseerden we ons dat de boom gewoon op school stond en dat we voor niks die toer
hadden gewandeld.

Maar het was toch superleuk dus maakte het niks uit.
We hadden een reuzehonger dus aten wel drie hotdogs op! Maar dat was niet genoeg dus
besloten we onze popcorn op te eten.
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DOOR JUF EVELIEN en haar assistenten



Lager
LICHTJESTOCHT vervolg

We wilden eens een pintje proberen te drinken. ; ) 

Toen vroegen we hoe oud je moest zijn voor een pintje te drinken. 

De barman zei natuurlijk 18 jaar dus nee… Samen waren we wel 18 jaar dus zouden we eigenlijk
wel een pintje mogen. De barman moest lachen om ons grapje maar gaf ons geen pintje,
jammer. 

We verveelden ons dus pakten we de bellenblazer en we bleken er supergoed in te zijn. We
hadden supergrote bellen gemaakt en we dansten op de pinguïndans. Wat een fun! 
 
Jammer genoeg kwam er een einde aan en moesten we van onze ouders naar huis

Schrijvers: Pablo en Bavo van 5/6de leerjaar.
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ICT
Gilko Afd. Kloosterstraat
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Dit is echt een leuke Sinterklaasapp voor peuters/kleuters.
 

 De navigatie binnen de app is makkelijk te begrijpen voor kinderen. Ook
het feit dat je kunt kiezen uit hoeveel stukjes je puzzel bestaat is een

pluspunt.
 

Er zit ook nog een andere mooie mogelijkheid, je kunt kiezen of je met of
zonder achtergrond van de puzzel wilt puzzelen. 

 
Zo kun je het ook nog moeilijker/makkelijker maken.

 
Er zit geen reclame in de app. En als je de app eenmaal hebt
aangeschaft hoef je geen verdere in app aankopen te doen.

 
Kortom een leuke app voor peuters/kleuters rond de Sinterklaastijd!

 

APP VAN DE MAANDAPP VAN DE MAAND

Jop's 
Sinterklaaspuzzels

Downloaden in de App store
 

Voor 3 tot 6 jaar
 

Gratis
 


