KALENDERNIEUWS FEBRUARI 2014.
za 1

Feest van Lichtmis.

ma 3

Studiedag voor juffen en meesters :
GEEN SCHOOL.

di 4

Instapdag voor nieuwe peuters.

do 6

Fruitdag.
De kleuters van juf Tine gaan op bezoek in de BAOBABklas.

vr 7

De kleuters van juf Evelien gaan op bezoek in de BAOBABklas.
Rapport voor de lagere school.
Dikke truiendag op school. De verwarming wordt wat lager gezet!

di 11

10u : Schoolvoorstelling ‘Apenstreken’ van theater Gnaffel
voor 1ste en 2de leerjaar in stadsschouwburg.

wo 12

SVS-activiteit: ‘Tussen 4 vuren’ voor 3de en 4de leerjaar in de
sporthal van de Broederscholen.

do 13

Oudercontacten voor de lagere school (uitnodiging volgt).
Er is vandaag dus GEEN avondstudie!

vr 14

Zwemmen voor de kleuters van de 2de kleuterklas.
‘Kleuterinstuif – kijkmoment’ voor nieuwe kleuters. (Organisatie
en inschrijving via het LOP.)

ma 17

Zwemmen voor het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar.

di 18

Spelletjesnamiddag voor de kleuters van de 2de en 3de
kleuterklas.
Dankmoment voor mevrouw Odette want zij gaat met pensioen.
Personeelsvergadering : er is vandaag dus GEEN avondstudie!

do 20

Fruitdag.

di 25

10u : Schoolvoorstelling ‘De Drie Rovers’ voor de kleuters van de
3de kleuterklas in de Stadsschouwburg.

do 27

Fruitdag.
20u : vergadering oudercomité in het SchoolHuis.

vr 28

Zwemmen voor de kleuters van de 3de kleuterklas.
We vieren Carnaval.
Einde van de inschrijvingsperiode voor broers en zussen.

NOTEER ALVAST VOLGENDE DATA VOOR MAART 2014!
ma 3
Start van de krokusvakantie,
die duurt tot en met zondag 9 februari 2014.
do 13
Vergadering voor de leerkrachten, dus GEEN studie!
vr 14
Quiz-avond van het oudercomité.
do 20
Oudercontacten voor de kleuterafdeling. (uitnodiging volgt)

FAMILIENIEUWS.
Op 24 januari 2014 overleed
mevrouw Maria Thuysbaert,
de oma van Amélie Mets (2de kleuterklas).

Onze oprechte deelneming!

Iets meer dan een jaar geleden moesten we heel plots afscheid
nemen van juf Petra. Op vrijdag 24 januari hielden we samen
met de kinderen, leerkrachten en ouders een herdenkingsmoment.
Missen doet pijn,
missen voelt koud,
maar missen kan alleen
als je van iemand houdt!
We missen Juf Petra nog elke dag, maar we willen alle mooie
dingen, die ze met ons deelde en die ze ons leerde, heel graag
meenemen om verder uit te delen!
Deze boodschap stuurden we met heel veel kleurige ballonnen
naar boven…

WEETJES EN WATJES,
DITJES EN DATJES.
DRIEGAAIENKWIS!!!
Op vrijdag 14/3 organiseert het oudercomité naar jaarlijkse
gewoonte een spetterende kwis.
Inschrijven kan via ocdriegaaien@gmail.com.
Ploegjes van 4 personen, graag ploegnaam vermelden.
U zal na inschrijving een bevestiging ontvangen.
Deuren : 19.30u, Aanvang : 20.00u stipt.
Adres : Broederschool Driegaaien-eetzaal.
U bent allen van harte welkom !
Tot dan !
Het oudercomité’
EKIDEN.
In navolging van het leerkrachtenteam van Broeders Driegaaien,
wil ook het Oudercomité een ploeg afvaardigen naar de Ekidenaflossingsmarathon te Gent op zaterdag 22 maart. Wij zoeken
daarvoor sportieve ouders die het zien zitten om minstens 5 km
te joggen of te lopen.
Een Ekiden is een aflossingsmarathon die zijn oorsprong vindt in
Japan. Elk team telt zes deelnemers die afwisselend een
verschillende afstand van 5 en 10 km lopen en zo samen 42,195
km afleggen.

Voor meer informatie kan je terecht op
http://www.sfinxekidengent.be/ of bij Wim Van Brouck van het
oudercomité (email: Ocdriegaaien@Gmail.com of 03/766.32.57).
Inschrijven kan via het oudercomité, via bovenvermeld emailadres met vermelding van naam, telefoonnummer, gekozen
afstand (5 of 10 km).
Wij raden aan om zo snel mogelijk in te schrijven, deze
aflossingsmarathon is snel volzet.
Het inschrijvingsgeld wordt gedragen door het oudercomité.
Sportieve groeten,
Het Oudercomité

SPORT OP SCHOOL.
1. Verkoop kalenders turnkring Jeroen.
Heel veel dank aan iedereen die kalenders heeft verkocht of
gekocht.
De opbrengst zal o.a. besteed worden aan het sportkamp in
Westmalle tijdens de maand augustus.
2. Ringstick.
Op woensdagnamiddag 8 januari namen we deel aan het
ringsticktornooi in onze sporthal. Ringstick is op school een
populair spel. Het is een spannend ploegspel waarbij het de
bedoeling is om te scoren door een ring over een stok te gooien.
Wij namen deel met 5 ploegen : 2 ploegen 3de lj. jongens, een
ploeg 3de lj. meisjes, een ploeg 4de lj. jongens en een ploeg 4de
lj. meisjes.
Het tornooi werd gespeeld in de sporthal van onze school in de
Dalstraat.
De kinderen van onze school zorgden voor een toffe sfeer.
Iedereen toonde veel inzet. De verschillende ploegjes
moedigden elkaar aan. Er was heel veel sportiviteit. Winnen was
leuk, maar samen sporten en spelen was veel belangrijker.

Jongens 3de leerjaar A : Mattias, Mauro, Yasser, Yassir, Stijn,
Arne
Jongens 3de leerjaar B : Senne, Benne, Jent, Jelle, Ayoub,
Alejandro

Voor de reeks van de jongens 3de lj. waren er weinig
inschrijvingen. Enkel een ploeg van de Heilige Familie vulde de
reeks aan. Alle ploegen speelden twee keer tegen elkaar.
H. Familie – Driegaaien A
H. Familie – Driegaaien B
Driegaaien A – Driegaaien B
Driegaaien A – H. Familie
Driegaaien B – H. Familie
Driegaaien B – Driegaaien A

2
2
2
4
3
3

–7
-5
-4
–3
–2
-3

De jongens van Driegaaien B verloren geen enkele wedstrijd.
De jongens van Driegaaien A verloren maar één wedstrijd tegen
hun klasgenoten maar de laatste wedstrijd toonde aan dat beide
ploegen aan elkaar gewaagd waren. De ploeg van de Heilige
Familie werd geen enkele overwinning gegund.
Een knalprestatie van beide teams ! Proficiat !
Meisjes 3de leerjaar : Humeyra, Lotte, Silke, Zümra, Nisa,
Rana, Hajar

De meisjes van het 3de lj. speelden de meeste wedstrijden
tegen meisjes van het 4de lj. Zo werd het voor hen een
moeilijke opdracht.
Driegaaien – H. Familie
Driegaaien – OLVP (4delj.)
Driegaaien – H. Familie (4de lj.)
Driegaaien – Driegaaien (4de lj.)

2–2
0–1
0–1
0 – 11

Onze meisjes konden geen wedstrijd winnen maar ze maakten
het hun tegenstanders vaak niet gemakkelijk. Er werd
gelijkgespeeld of met het kleinste verschil verloren.
Enkel onze meisjes van het 4de lj. bleken een maatje te sterk.
Meisjes 4de leerjaar :Sanae, Caitlin, Inaya, Lena, Serife, Kato

De meisjes van het vierde leerjaar (Sanae, Caitlin, Inaya, Lena,
Serife en Kato) zaten in dezelfde groep als de meisjes van het
derde leerjaar. Ze kregen ook 4 tegenstanders voorgeschoteld.
Echte tegenstand ondervonden ze echter niet. Wedstrijd na
wedstrijd toonden ze zich de sterksten en wonnen steeds met
enorm verschil. Groot was dan ook de vreugde met het behalen
van de eerste plaats.
H. Familie 3A - Driegaaien 4
H. Familie 3B - Driegaaien 4
Driegaaien 3 - Driegaaien 4
OLV Presentatie 4 - Driegaaien 4

2 - 20
1 - 11
0 - 11
3 - 11

Jongens 4de leerjaar : Vince, Marwan, Niek, Berkay, James,
Bajram

De jongens van het vierde leerjaar (Vince, Marwan, Niek,
Berkay, James en Bajram (3de lj.)) kregen eveneens 4
tegenstanders te bekampen. Drie ervan konden ze de baas,
maar voor eentje moesten ze nipt de duimen leggen waardoor ze
tevreden dienden te zijn met een tweede plaats.
H. Familie – Driegaaien 4
Don Bosco – Driegaaien 6
OLV Pres. A – Driegaaien 0
OLV Pres. B – Driegaaien 0

-

6
5
11
13

Alle deelnemers : Flink gepresteerd ! Proficiat !
3. Going for gold.
Op woensdag 22 januari vond, onder leiding van de Stichting
Vlaamse Schoolsport, het jaarlijkse badmintontornooi voor
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar plaats. Maar liefst 74
kinderen, waarvan 30 van onze school, daagden op om zich een
namiddagje te amuseren. Maar … er werd ook gestreden voor
een medaille.
In een bij momenten kolkende Broederschoolsporthal volgden
de duels elkaar snel op. Onze leerlingen, luid aangemoedigd door
hun klasgenoten, deden het werkelijk voortreffelijk. Bij enkele
finalewedstrijden stonden de zenuwen strak gespannen, maar
onze duo’s stonden hun mannetje tot de laatste pluim.
Het resultaat mocht gezien worden.

Zo maar eventjes 6 duo’s wonnen eremetaal. Kato en Bieke (5
Ld), Ward en Keo (5Ld), Jarco en Andreas (5 Ld), Fleur en Fien
(6 Ld), Ouissame en Oruc (6 Ld), Bjarne en Esslyn (6 Ld) vielen
dus in de prijzen. Ook Ece en Ayla (5 Ld), Ellen en Jitse (5 Ld),
Hasse en Bedrija (5 Ld), Tibo en Jens (5 Ld), Luna en Hajar (6
Ld), Emely en Aleyna (6 Ld), Cédric en Lars (6 Ld), Ilyas en
Ilhan (6 Ld), Kaan en Pieter (6 Ld) zetten hun beste beentje
voor.

Proficiat aan alle deelnemers.
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Aleyna en Emely
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Ilhan

Fien en Fleur

Hajar en Luna

KLASDOORBREKEND WERKEN:
3E KLEUTERKLAS EN 5E LEERJAAR
Op donderdag 19 december gingen de 3e kleuterklas en het 5e
leerjaar naar het Natuurhistorisch museum in Brussel.
In de voormiddag waren de leerlingen van het 5e leerjaar de gids van
een groepje kleuters.
De juffen vonden het belangrijk dat de kinderen elkaar dus wat beter
leerden kennen.
Daarom deden we op voorhand al enkele andere activiteiten samen.

In november moesten de leerlingen van het 5e leerjaar een poppenspel
schrijven, stokpoppen en een decor knutselen en het toneeltje ook
spelen. De kleuters waren ons publiek!

In december schreven we samen brieven naar de Sint.

Groot en klein genoot, ’t was fijn om hen te zien samen werken.
Op 19 december was het dan zover. ’s Morgens gingen we rond in de
zalen van het museum, vooral de grote dino-zaal en ’s middags had
elke klas apart een workshop.

Het zijn echte vrienden geworden. Je ziet de kleuters en de
5eklassers nog vaak samenspelen tijdens de speeltijd.

MOS-NIEUWS
In november, bij de actie zéro afval,
kreeg elke klas een sMOSpot.
Op de sMOSpot hing ook een opdracht:
“Wat kunnen wij doen met ons afval op school?”
In sommige klassen zochten de
leerlingen samen een antwoord op deze
vraag. In andere klassen tekenden of
schreven de leerlingen apart iets op.
In januari kwam meester Tom
de sMOSpot – brievenbussen leeg maken
en ging het MOS-team aan de slag met de ideeën.
Eerst hebben we de ideeën besproken met enkele leden van het
oudercomité. Zij helpen ons mee om op school (en bij activiteiten bv.
carnaval) zo weinig mogelijk afval te maken.
Dan vergaderde het MOS-team (juf Tine, meester Tom en juf Ilse)
nog apart en nu hebben we al veel plannen om met jullie ideeën aan de
slag te gaan.
In februari willen we die plannen aan de hele school voorstellen.
Dus je hoort zeker binnenkort meer van ons!

OPROEP !
Omdat we op school veel fruitafval hebben,
willen we graag composteren.
We zouden 4 compostbakken aankopen
en zoeken nog ouders en/of grootouders die
willen meehelpen bij het composteren.
Het vijfde leerjaar zal instaan voor het
inzamelen van het GFT-afval.
(omdat wij wekelijks
zorgen voor het
schillen/ snijden/
verdelen van het fruit
op donderdag).

Wil u meehelpen om compost te maken van ons
fruitafval? Laat het weten aan juf Ilse (5e lj.)
of vraag gerust meer info. Bedankt!

LEERKRACHT IN DE KIJKER !

(door de reporters van het 5e leerjaar)
Donderdagvoormiddag gingen Ece, Bedrija en Hasse
op bezoek bij juf Liesbeth. Zij is sinds januari nieuw op
onze school. In dit interview leren we haar wat beter kennen.

Ece: Wat doe je op onze school?

Omdat juf Anneke afwezig is, vervang ik haar als juf van de tweede
kleuterklas.

Bedrija: Wat vind je leuk aan het werken met kinderen van deze
leeftijd?

In deze klas zitten kinderen met verschillende persoonlijkheden.
Daardoor kan je elke dag weer iets nieuw beleven.

Hasse: Waarom wou je kleuterjuf worden?

Vroeger was ik leidster bij de chiro. Oorspronkelijk wilde ik juf
worden in het lager onderwijs maar op de opendeurdag heb ik toch
gekozen voor kleuterjuf.

Ece: Je werkt hier nog maar pas. Wat vind je al van onze school?

Het is een kleine, gezellige school waardoor je snel contact kan maken
met andere leerlingen en collega’s.

Bedrija: Op welke andere scholen heb je nog gewerkt?

Vorig jaar heb ik in Sint-Carolus en in de Broederschool Nieuwstraat
gestaan. Daarvoor waren het vooral scholen in de omgeving van Gent.

Hasse: Wat zijn je hobby’s?

Ik geef zwemles aan kleuters. Ik ga ook vaak zwemmen. Verder hou ik
van op reis gaan en turnen geven aan kleuters.

Bedrija

juf Liesbeth

Hasse

Ece

Ece: Wat is je lievelingseten en kook je graag?

Ik kook heel graag. Ik experimenteer graag, ik probeer graag nieuwe
dingen uit. Maar mijn lievelingseten is: frietjes.

Bedrija: Wat vond je zelf het leukste thema dat je al eens met
kleuters uitgewerkt hebt?

We hebben deze week gewerkt rond het thema ‘de politie’. Dat vond
ik een fijn thema omdat de kleuters enthousiast zijn en heel
gemotiveerd waren om deel te nemen.

Hasse: Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Mijn favoriete vakantiebestemming is China. Ik ben er al geweest en
het is daar super! Ik hou van een land met veel cultuur.

Bedankt voor het interview!!!

WAAR ZAG U ONS DE VOORBIJE MAAND…
We bolden het nieuwe jaar rustig in en hielden ons een beetje op de
achtergrond. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren bleven
rusten.
Enkele ouders dachten samen met de leerkrachten van het MOS-team na
hoe we de afvalberg kleiner kunnen maken. De school is immers bekommerd
om het milieu maar het zijn zeker ook wij, ouders, die hierin een
verantwoordelijkheid dragen. Het kost geen moeite om koeken in een grote
verpakking te kopen en ze in een koekendoosje mee te geven naar school.
Ook drinken kan gemakkelijk in een hervulbaar flesje meegebracht worden.
U hoort er zeker nog van!
Een ander groepje ouders komt op geregelde tijdstippen samen om de
jaarlijkse quiz in mekaar te boksen. Een aantal vragenrondes staan al op
punt, maar er is zeker nog werk aan de winkel. Wie graag mee wil quizzen,
moet zeker vrijdag 14 maart vrijhouden! (inschrijven?Zie weetjes en watjes)
Ondertussen kregen jullie ook de ouderenquête thuis. Hopelijk vonden jullie
even de tijd om deze in te vullen zodat we met jullie respons en ideeën
verder aan de slag kunnen.
Januari werd dus vooral een maand van
rond de tafel zitten, nadenken en
voorbereiden. Maar ook dat hoort bij
een oudercomité natuurlijk.
Wie graag mee wil vergaderen, is welkom
op donderdag 27/2/2014 om 20u00 in
het schoolhuis!
Het oudercomité

DE SPEELHOEK.
Kleuters.
Wie is blij? Kleur de blije gezichten.

Lagere school.

Driegaaienstraat 8
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03/780.92.12.
Fax 03/766.02.30.
http://www.broeders.be
info@basis3.broeders.be

