
Welkom terug op ons
GILKO schip!

Leef mee, lees mee, leer mee!



THE FACULTY

Our Program

Make sure you highlight the
educational opportunities that your
school takes pride in. This can include
special courses and workshops, as
well as extra-curriculars.

CPS SPIRIT

RRRIIIIIINNNNGGG 

Nog enkele
coronamaatregelen

B� het betreden van de school
is het dragen van mondmasker
zowel buiten als binnen
verplicht.

Graag de handen ontsmetten
b� het betreden van het
schooldomein.

Het is belangr�k dat de
leerlingen op t�d op school z�n. 

De school start om 8u35. We
vragen om steeds de kinderen
t�dig naar school te brengen.

Aarzel niet om de juf, de
zorgcoördinator of ons te
contacteren als er zorgen of vragen
z�n. 

Alle contactgegevens kunnen jullie
terugvinden op de website
www.gilko.be

CONTACT 
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LEES MEE

Respect voor elkaar en
voor de wereld om ons
heen.
Open communicatie:
beleefdheid, grenzen en
gevoelens aangeven.
Plezier en ontspanning:
zorgen voor een goed
welbevinden.
Hartel�kheid: b� ons is
iedereen welkom.
Eerl�kheid en
rechtvaardigheid

LEEF MEE 
5 kernwaarden:

Lezen is een
belangr�ke

voorwaarde om tot
leren te komen.

Leesplezier staat
voorop

Leesprojecten:

Kloosterstraat: schoolbibliotheek
Lemberge: leesbus
Bergwegel: reeds bestaande leeshuisjes buiten.

Alle lagere klassen beschikken over een jeugdboek
voor alle leerlingen waar ze t�dens dit schooljaar
gericht mee aan de slag gaan!

ONZE VISIE
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LEER MEE  

De 2 reddingsboeien WELBEVINDEN en
BETROKKENHEID zorgen voor de nodige veiligheid
voor onze passagiers (om te groeien).

Op onze school is iedereen welkom!
We wensen iedereen een fantastisch schooljaar

toe!  
Sophie Lejeune en Rebecca Pauwels

 

ONZE VISIE

 Organisatie
 Didactiek
 Reflectie en evaluatie
 Stimulerend leerklimaat
 Positief leefklimaat:   
 SAMEN

Onze passagiers (lerenden)
mogen op elk dek vertoeven

en pikken overal vaardigheden
mee.


