WOORDJE VAN DE DIRECTEUR.
Ik ga op reis en ik neem mee
een wegenkaart
een gitaar
en een vriendschapsbandje
een woordenboek
een reisgids
en een breedbeeldcamera
een verbanddoos
een blikopener
en een bol rode draad
ik reis van hier naar daar
spoor van buiten naar binnen
en herken mijzelf in jou
ik ga op reis en jij neemt mij mee.

Beste schoolvriend
Bij het lezen van deze bladzijde, deze maandberichten hebben we de
laatste maand van het schooljaar 2013-2014 ingezet.
De tijd ging onvoorstelbaar snel…
Een schooljaar met boeiende en leerrijke momenten… goede moed
voor de laatste maand… we kijken uit naar de komende zomervakantie
om echt te genieten!
Van harte mijn beste groeten
Chris De Clippeleire, directeur

KALENDERNIEUWS JUNI 2014.
ma 2

Medisch schooltoezicht voor 1ste kleuterklas
(juf Mieke) op school.
De kinderen van het 1ste leerjaar bezoeken
de Babbelhoeve.

di 3

Ontbijten is gezond
19.00 uur: vergadering van de Schoolraad
in basisschool Nieuwstraat.

do 5

Fruitdag.

zo 8

Pinksteren en Vaderdag.

ma 9

Pinkstermaandag: vrijaf, GEEN SCHOOL.

di 10

Vandaag worden er klasfoto’s genomen.

do 12

Fruitdag.
20u : ouderavond voor ouders 3de kleuterklas bij de overgang
naar het 1ste leerjaar (uitnodiging volgt nog).

vr 13

Zwemmen voor de peuterklas, juf Sofie en juf Cynthia.
‘Robinsonday’ (themasportdag) op De Ster voor het 3 de en
4ede leerjaar.
Dankfeestje van het oudercomité

ma 16

Zwemmen voor het 1ste, 2de, 3de, 4de en 6de leerjaar.
SVS-activiteit ‘Rollebolle’ voor de 2e kleuterklas (juf Liesbeth,
juf Anneke).
Vandaag is het voor de laatste keer studie.

di 17

Er is vandaag geen studie, vergadering voor de juffen en
de meesters.

do 19

Schoolreis. U ontvangt later een brief met de juiste regelingen.
Kleuters : Boudewijn Seapark
1ste lj. : De Efteling.
2de lj. : Bellewaerde.
3de lj. : Sealife, de zee en Wachtebeke.
4de lj. : Avonturendag in Diest.
5de lj. : Bokrijk
6de lj. : Zij bezochten tijdens de bosklasweek Océade.
Het oudercomité betaalde deze uitstap.

vr 20

Facultatieve verlofdag : GEEN SCHOOL!

wo 25

Dankavond bosklas en uitreiking van de getuigschriften voor het
6de leerjaar.

do 26

Sportdag op de Hoge Kouter voor 2de en 3de kleuterklas en alle
kinderen van de lagere school.

vr 27

We eindigen het schooljaar met een viering in de eetzaal.
Om 11.40u eindigt het schooljaar en moeten alle kinderen worden
afgehaald! Er is geen middagopvang voorzien!
In de namiddag is er individueel oudercontact. Het eindrapport
wordt dan besproken.

ma 30

GEEN school, officiële vrije dag.
Begin van de grote vakantie.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
SCHOOLJAAR 2014-2015.
Begin van het schooljaar :
Maandag 1 september 2014 : eerste schooldag.
Vrije dagen tijdens het eerste trimester :
Herfstvakantie : van maandag 27 oktober tot en met zondag 2 november
2014.
Dinsdag 11 november 2014 : Wapenstilstand
Kerstvakantie :
Van maandag 22 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015.
Vrije dagen tijdens het tweede trimester :
Krokusvakantie : van maandag 16 tot en met zondag 22 februari 2015.
Paasvakantie :
Van maandag 6 april 2015 tot en met zondag 20 april 2015.
Vrije dagen in het derde trimester:
Vrijdag 1 mei 2015 : Feest van de arbeid.
Donderdag 14 mei 2015 : O.L.H.-Hemelvaart.
Vrijdag 15 mei 2015 : brugdag.
Maandag 25 mei 2015 : Pinkstermaandag.
Zomervakantie :
De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2015.
In het vakantiegaaiken van juli & augustus 2014 zullen ook de facultatieve
verlofdagen en pedagogische studiedagen voor volgend schooljaar vermeld
worden!!!

FAMILIENIEUWS.

De mama en papa van Fien Ruymbeeck
(1e kleuterklas) trouwden op 16 mei.

Proficiat!

WEETJES EN WATJES,
DITJES EN DATJES.
1. Affiche schoolfeest.
Een hartelijk DANK JE WEL voor het uithangen van de affiche
naar aanleiding van ons SCHOOLFEEST…
Op mijn ‘rondrit’ naar de 4 winnaars die een prijsje verdienden,
heb ik vele ramen gezien waar onze affiche een plaatsje kreeg.
Oprecht DANK!
PROFICIAT aan de winnaars:
Fien Jansseune (peuterklas)
Seppe D’Heer (2de kleuterklas)
Bayram Kajtazi (3de leerjaar)
Sien Begijn (5de leerjaar)
2. Sponsoring schoolfeest.
Dankzij deze sponsors kwam er extra geld in het laatje.
Alvast bedankt aan:
Advocatenbureau Van Den Branden , Apotheek Hazewindstraat,
Apotheek Van Hoye, Aveve Belsele, Ay Yildiz supermarkt,
Bakker De Visscher, Bloemen Evi De Backer, CM,
Dagbladhandel Braem, Dalton City, De kleine hoogheid,

Dierenzaak Mariman, Drinkcenter Fontana, Fietspaleis, Hair Design,
Interdal, Juwelier Van Ruyskensvelde, KBC, Restaurant Hof Van Eden,
Schoonheidsinstituut Vermandel, Smulboetiek, ’t Soete Waesland,
Waasland Drinks, Wolle Voetjes, Wouters’ boomzorg

3. Tombolaprijzen schoolfeest.
Wie op het schoolfeest een tombolalotje kocht, kreeg hopelijk een
mooie prijs. Deze handelaars gaven graag één of meerdere prijs:
Apotheek Hazewindstraat, Conway, Dagbladhandel De Raap,
De Banier, De Roze Patio, Drankencentrale De Vidts,
Dreamland Bornem, Euroflora, Fotograaf Delro, Garage Houttequiet,
Horizon, Houtshop Van Der Gucht, Ijs Foubert, Kapsalon Capelli,
KBC, Mariman, Modecoupon, Optiek Van Overloop, Paradisio,
Schoonheidssalon Hof Van Eden, Standaard Boekhandel,
Vertommen, Wima Bowling

Dank voor de mooie prijzen!
Ook dank aan ieder die een tombolalotje kocht!

4. Ter herinnering… gelieve hiermee rekening te houden:
een aandachtspunt vanuit het schoolreglement
-Openingsuren van onze school
De schoolpoort gaat open vanaf 08.00 uur ’s morgens, vanaf dit
moment is er een leerkracht die toezicht houdt.
Wie vroeger naar school komt, moet naar de buitenschoolse opvang.
-Kledij, schoeisel…
In de geest van het reglement vragen we
-de kledij waarmee we naar school gaan onderscheidt zich van sport-,
speel- of strandkledij.
Topjes met smalle bandjes en teenslippers vragen we uitdrukkelijk
NIET te dragen.
Dank voor uw medewerking en hiervoor aandacht te hebben!
Chris De Clippeleire,
directeur

4. MOS op het gezond ontbijt
Het tweede gezond ontbijt is dit jaar op dinsdag
3 juni. Omdat we bij al onze activiteiten zorgen voor minder afval, doen we
dat natuurlijk ook bij het gezond ontbijt.
We gebruiken herbruikbare bekers, borden en bestek.
We kopen grootverpakkingen en maken de leerlingen duidelijk dat ze alles
wat ze nemen moeten opeten.
Omdat we geloven in eerlijke handel kopen we ook enkele Fair Trade
producten (bv. fruitsap) aan.
Een verslagje en de foto’s van het gezond ontbijt zal u erna terugvinden op
het MOS-deeltje van onze schoolwebsite.

SPORT OP SCHOOL.
1. BROSCROSS
Op donderdagnamiddag 24 april stond de ‘Broscross’ op het
programma. Alle leerlingen van de lagere school
(Driegaaienstraat en Nieuwstraat) namen deel.
De ‘Broscross’ is een jaarlijkse loopwedstrijd die plaats vindt op
de Hoge Kouter. Er wordt gelopen per leerjaar.
Er zijn ook jongens- en meisjesreeksen.
Het werd opnieuw een zeer geslaagde, sportieve namiddag.
Ook dank aan alle supporters voor de vele aanmoedigingen.
De beste lopers verdienden een medaille (zie foto’s), maar
iedereen verdient een dikke proficiat voor zijn of haar
prestatie.
Nieuw dit jaar was een estafetteloop voor leerkrachten. Want
naast vele sportieve kinderen zijn er op onze school ook
sportieve leerkrachten.
Het team van juf Gitta (NS), juf Roxane (NS/DS), meester
Erik (NS) en meester Chris (DS) was sneller dan het team van
juf Liesl (DS), meester Tom (DS), meester Luc (DS) en meester
Geert (DS).

Meisjes 1ste leerjaar :
Goud : Theresa (NS)
Zilver : Yade (NS)
Brons : Hannah (NS)

Jongens 1ste leerjaar :
Goud : Iljo (NS)
Zilver : Kerem (NS)
Brons : Kasper (DS)

Meisjes 2de leerjaar :
Goud : Aylin (DS)
Zilver : Yasmina (NS)
Brons : Yaana (DS)

Jongens 2de leerjaar :
Goud : Amin (NS)
Zilver : Ensar (NS)
Brons : Kiani (DS)

Meisjes 3de leerjaar :
Goud : Noa (DS)
Zilver : Kaat (NS)
Brons : Lotte (DS)

Jongens 3de leerjaar :
Goud : Senne (DS)
Zilver : Quinten (NS)
Brons : Orts (NS)

Meisjes 4de leerjaar :
Goud : Caitlin (DS)
Zilver : Aliana (DS)
Brons : Lies (DS)

Jongens 4de leerjaar :
Goud : Blendi (NS)
Zilver : Vince (DS)
Brons : Huseyin (NS)

Meisjes 5de leerjaar :
Goud : Nurhelin (DS)
Zilver : Kato (DS)
Brons : Jitse (DS)

Jongens 5de leerjaar :
Goud : Xander (NS)
Zilver : Wout (NS)
Brons : Jens (NS)

Meisjes 6de leerjaar :
Goud : Paulien (NS)
Zilver : Lena (NS)
Brons : Aleyna (DS)

Jongens 6de leerjaar :
Goud : Esslyn (DS)
Zilver : Semih (NS)
Brons : Pieter (DS)

Proficiat aan alle deelnemers en winnaars!

2. ATLETIEK
Op woensdagnamiddag 7 mei werd er een namiddagje atletiek
georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport in het
Gerard Bontinckstadion aan het recreatiedomein De Ster.
Alle kinderen van het 3de tot 6de leerjaar konden deelnemen.
Onze school was weer goed vertegenwoordigd :
38 kinderen deden mee. Ze maakten kennis met
enkele disciplines van de atletieksport : sprint,
duurloop, werpen en verspringen. Even leek het
dat de regen een grote spelbreker zou worden.
Maar gelukkig bleef het na een hevige regenbui
de ganse namiddag droog. Zo kon iedereen genieten van deze
sportieve activiteit.
Alle resultaten werden op school uitgehangen.

Proficiat aan alle deelnemers !

derde leerjaar

vierde leerjaar

vijfde leerjaar

zesde leerjaar

3. SPORTDAG LAGERE SCHOOL
Op vrijdag 16 mei was het onze jaarlijkse sportdag voor de
lagere school. De leerlingen werden ’s morgens in groepen
verdeeld. In elke groep zaten leerlingen van het 1ste tot en met
het 6de leerjaar. Die groepen moesten tegen elkaar spelletjes
spelen bij de leerkrachten. Zo konden ze punten verdienen.
Fijn om te zien hoe de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar de
jongsten hielpen.

’s Middags konden ze nog extra punten scoren bij wedstrijdjes
touwtrekken. Aan de gezichten kan je zien dat alle ploegen
super goed hun best deden, zeker door de vele supporters.
Het was een leuke sportdag!

4. SPORTMARKT
Op dinsdag 20 mei trokken de 17 Rode Duivels van het 5de
leerjaar naar de Grote Markt. Die werd omgebouwd tot
Sportmarkt. De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden
verschillende sporten uitproberen.

Bijvoorbeeld: boogschieten, ropeskipping, paardrijden,
muurklimmen, netbal, free-running, voetbal, dansen, …

Mooi weer, enthousiaste leerlingen, het was een leuke middag!

NIEUWS VANUIT HET OUDERCOMITÉ

Zeer veel ouders vulden de tevredenheidsenquête over onze school in. En
hoewel er natuurlijk altijd meningsverschillen zijn, komen uit dit onderzoek
duidelijk een aantal punten naar voor waar onze school sterk in is en waar
nog aan gewerkt moet worden.
De ouders zijn het meest tevreden over:
- De aanspreekbaarheid van de leerkrachten
- De aanpak tijdens voor- en naschoolse opvang
- ’t Gaaiken, het heen-en-weerschriftje, de blogs van de kleuterklasjes
en van het 5de leerjaar
- De ruime, lichte klaslokalen
- De informatie die het rapport over hun kind geeft
- Het aanbod van activiteiten zowel binnen als buiten de lesuren
- Het gezondheidsbeleid van onze school
Ouders hadden zeer positieve commentaren over al de mensen die zich
hiervoor inzetten.
Vooral de goede zorgen van onze dames van de voor- en naschoolse opvang
wordt door vele ouders geapprecieerd. Om deze waardering te tonen kregen
Connie, Annie en Marijke tijdens het schoolfeest een attentie aangeboden
door het oudercomité. Dank jullie wel en doe zo voort!

Is nog voor verbetering vatbaar:
- Het verkeer rond de school
- De aanspreekbaarheid van de directeur
- Het middagtoezicht door niet-leerkrachten
- Het optreden tegen pesten
- De bereikbaarheid van het secretariaat
- De hygiëne in de toiletten
- De turnzaal
- De fietsenstalling
De directeur en het oudercomité zaten reeds een eerste keer rond de tafel
om samen naar mogelijke oplossingen te zoeken.
- De klachten over de toegenomen drukte en doorgaand verkeer rond
het St-Jansplein zullen worden aangekaart bij het stadsbestuur.
- De school koopt een draagbare telefoon aan waarbij de vaste lijn kan
worden doorgeschakeld naar het draagbare toestel.
- De directeur zal vaker aan de schoolpoort staan en bij activiteiten
van het oudercomité meer taken opnemen die zich lenen tot sociaal
contact.
- Het middagtoezicht door niet-leerkrachten wordt vaak in verband
gebracht met pesten op school. Het lerarenkorps zal bekijken hoe
ze kunnen tegemoet komen aan de vraag naar meer toezicht door
leerkrachten.
- In de toiletten komen reminders om de kinderen meer aandacht te
laten hebben voor hygiëne (doorspoelen, handen wassen, …).
- Welk nieuw spelmateriaal werd aangekocht voor de turnzaal stond al
in ’t Gaaiken van mei beschreven. Tegen volgend schooljaar worden
ook 2 nieuwe Zweedse banken aangekocht. De slechte staat van het
gebouw wordt teruggekoppeld naar het schoolbestuur van de
Broederscholen.
Goed om weten: Sinds de paasvakantie is er voor
auto’s eenrichtingsverkeer ingevoerd voor wie van
de St-Jansstraat komt.

LEERKRACHT IN DE KIJKER !

(door de reporters van het 5e leerjaar)
Juf Odette (van het secretariaat) is sinds januari
op pensioen. Sindsdien is juf Ilse op onze school.
Je kan haar op dinsdag op het secretariaat vinden.

Jens: Wat doe je hier op school?

Ik doe de boekhouding, normaal deed juf Odette dat.
Je kan natuurlijk ook bij mij terecht om bonnetjes te kopen.

Nurhelin: Je werkt ook nog op andere scholen. Welke?

Ik werk 18u per week op de Klimop in Sint-Gillis en nog 12u op
de scholengemeenschap.

Keo: Wat vind je leuk aan het werken op een secretariaat van
een school?
Er is veel afwisseling in het werk. Je ziet de kinderen
regelmatig. Je komt met leerlingen, leerkrachten en ouders
in contact.

Jens: Heb je kinderen?

Ik heb 2 zoons: Stef en Rob.
Stef is 15 jaar en Rob is 11 jaar.
Ze zijn allebei heel braaf en doen
aan sport.

Nurhelin: Wat is je lievelingseten en kook je graag?

Ik eet heel graag spaghetti. Ik kook omdat er eten moet zijn,
maar het is niet mijn hobby.

Jens

Keo

juf Ilse

Nurhelin

Jens: Wat zijn je hobby’s dan?

Ik doe aan patchwork, dat is naaien. Je moet verschillende
stoffen knippen en terug aan elkaar naaien. Quilten doe ik ook.
Dan naai je 3 lagen stof op elkaar. En bij applicaties naai je
figuurtjes bovenop stof.

Keo: Welke bestemming kies je als favoriete
vakantiebestemming en waarom?

Ik verkies Spanje omdat het er altijd warm is. Als het regent,
is het gelukkig snel voorbij.

Keo: Bedankt voor het interview!!!

DE SPEELHOEK.
Kleuters.

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

