Woordje van de directeur.
Beste schoolvriend

Novembermaand…
De periode bij uitstek om onze lieve doden te gedenken,
om te verwijlen bij wat was en is, met pijn en dankbaarheid,
om te koesteren wat dierbaar was en in ons verder leeft.
Een extra kaarsje of een bloem bij een foto, een bezoek aan
het graf helpen ons stilstaan en weer verder gaan…
We zijn hen niet vergeten, in ons hart leven ze verder.
Novembermaand…
Het begin van de herfstvakantie… reeds twee maanden zijn
voorbij… wat vliegt de tijd…
In de maand oktober hebben al onze kapoenen kunnen genieten
van een mooie circusvoorstelling naar aanleiding van 10 jaar
Scholengemeenschap Basisonderwijs Sint-Nicolaas… we zagen
blije en enthousiaste kinderen… een geslaagd initiatief.

Op woensdag 16 oktober was er de uitreiking van ons eerste
MOS-logo te Wetteren… PROFICIAT aan alle kinderen, juffen
en meesters voor hun inzet van het voorbije project… We doen
verder!
Ook de oma‟s en opa‟s van onze kleuters willen we vergasten op
een „circusvoorstelling‟… gebracht door hun kapoenen… beslist
de moeite… een mooi en warm moment!

Novembermaand…
Een maand om uit te kijken en te genieten van de vele
gebeurtenissen die komen gaan… momenten om even stil te
staan, in deze drukke tijd, rond de „winterfeesten‟ … misschien
om even „buiten‟ de tijd te gaan staan… even zoeken naar
evenwicht tussen werk en rust, tussen drukte en stilte…
Er doen zich altijd – dagelijks - prachtige kansen voor… doe het
samen en geniet ervan!
Geniet van de komende herfstvakantie…
Van harte
een vriendelijke herfstgroet
Chris De Clippeleire,
directeur

KALENDERNIEUWS NOVEMBER 2013.
vr 1

Feest van Allerheiligen.

za 2

Allerzielen.

ma 4

Hervatting van de lessen.
Instapdag voor ingeschreven peuters.
Zwemmen voor het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar.
Juf Caroline (2de leerjaar) keert terug uit ouderschapsverlof.

do 7

Fruitdag.
Personeelsvergadering. Er is vandaag geen studie.
Gedachtenisviering voor de overledenen sinds Allerzielen 2012 in
de kerk van de Broederschool, Nieuwstraat.

vr 8

De kleuters van juf Tine en juf Evelien gaan zwemmen.

ma 11

Wapenstilstand : GEEN SCHOOL!

wo 13

Nm : Gymland voor het 1ste en 2de leerjaar in de sporthal van de
Broeders.

do 14

Fruitdag.
Vm : SVS-activiteit „Alles met de bal‟ voor het 4de lj. in
Waasmunster.

vr 15

Vertelvoormiddag voor de peuters van juf Sofie/juf Karolien en
de kleuters van juf Mieke.
Vm : Vertelling in de bibliotheek „Er was eens… sprookjes van
Grimm‟ voor het 1ste lj.
Rapport 2 voor de lagere school.

ma 18

Start „Week van de klok‟… we komen zeker tijdig naar school…
denk eraan!!!
Zwemmen voor het 1ste, 2de, 3de, 4de en 6de leerjaar.

di 19

Om 16.15u starten de individuele oudercontacten voor de lagere
school. (een uitnodiging volgt)

do 21

Fruitdag.
Om 16u starten de individuele oudercontacten voor de kleuterschool. (een uitnodiging volgt)

vr 22

Zwemmen voor de peuters van juf Sofie/juf Caroline.
De 3de kleuterklassen gaan in de voormiddag naar de bibliotheek
voor een voorlees-danssessie rond de seizoenen.
Nm : Spelletjesnamiddag voor de 2de en 3de kleuterklas.

ma 25

19.30 uur: Ouderavond over het LIFT-project voor 3de kleuterklas.

di 26

Circusinitiatie voor 4de, 5de en 6de leerjaar in de eetzaal van onze
school.

do 28

Fruitdag.

vr 29

De kleuters van juf Anneke gaan zwemmen.

NOTEER ALVAST VOLGENDE DATA VOOR DECEMBER 2013!
ma 2
Zwemmen voor het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar.
vr 6
De Sint en zijn Zwarte Pieten bezoeken onze school op Zijn
feestdag.
za 21
Begin van de kerstvakantie.

FAMILIENIEUWS.
Op 17 oktober overleed
Mevrouw Jo Coen,
oma van Tijs Huysmans (peuterklas).
Op 17 oktober overleed
Mevrouw Eva De Witte,
Tante van Lennert (2de lj.) en Lena De Witte (4de lj.).

Onze innige deelneming!
WEETJES EN WATJES,
DITJES EN DATJES.

DANK JE WEL!
Voor de vele lieve attenties op de dag van de leerkracht!!!
Vanwege het hele leerkrachtenteam van onze school.

SPORT OP SCHOOL.
Vlaamse scholenveldloop.
Op woensdagnamiddag 25 september namen 70 kinderen van onze school
deel aan de Vlaamse scholenveldloop op De Ster.
We waren heel trots dat zo veel kinderen wilden deelnemen.
Alle kinderen liepen wedstrijden tegen leeftijdsgenoten in aparte jongensen meisjesreeksen.
(1ste graad : 700m / 2de graad : 900m / 3de graad : 1100m)
Honderden kinderen uit alle scholen van onze stad deden mee.
Onze jongens en meisjes deden allemaal hun uiterste best. Iedereen liep een
prima wedstrijd volgens zijn of haar mogelijkheden.
We behaalden 2 medailles:
Aylin Demirci behaalde zilver bij de meisjes van het 2de leerjaar.
Noa Van Brouck behaalde brons bij de meisjes van het 3de leerjaar.
Alle overige uitslagen werden in de klassen meegedeeld.
De lijsten zijn nog steeds ter inzage bij meester Geert.
Op de foto‟s vindt u alle deelnemers en de medaillewinnaars.

Een dikke proficiat aan alle deelnemers !!!

Zilver
voor
Aylin!

Brons
voor
Noa!

Voetbaltornooi 4 tegen 4.
Op woensdagnamiddag 16/10 namen we met 5 ploegen deel aan het 4 tegen 4
voetbaltornooi: 3 jongensploegen 3de lj., 1 jongensploeg 4de lj. en 1
meisjesploeg 4de lj.
De wedstrijden vonden plaats op de terreinen van KFCH Sinaai.
Alle kinderen waren enthousiast en ze beleefden een toffe, sportieve
namiddag. Er was veel inzet en strijdlust tijdens de wedstrijden.
Iedereen genoot van de vriendschappelijke sfeer.
Het doel om samen te sporten en er plezier aan beleven was zeker bereikt.

Proficiat allemaal !
De resultaten :

Jongens 4de lj. (Marwan, Berkay, Vince en James)
VB Don Bosco – Broeders Driegaaien
Sint-Catharina Tinel – Broeders Driegaaien
Broeders Driegaaien – GBS Reynaerdijn
Broeders Driegaaien – SBS Gavertje 4

2-0
2-0
0-2
2-1

Een 4de plaats, maar onze jongens verdienden beter.

Jongens 3de lj. A (Jelle, Jent, Senne, Mauro, Burhano)
Broeders Driegaaien – SBS Gavertje 4
2-0
Sint-Catharina Tinel – Broeders Driegaaien
1-3
GLS Ruiter –Broeders Driegaaien
3-0
Broeders Driegaaien – VB Don Bosco (4de lj. meisjes) 2-1
Een knappe 2de plaats !
Jongens 3de lj. B (Bajram, Ragman, Yakup, Gregory)
Sint-Catharina Tinel – Broeders Driegaaien
0-1
Broeders Driegaaien – VB Don Bosco
1-4
Broeders Driegaaien – Broeders Nieuwstraat
0-5
Broeders Driegaaien – Broeders Driegaaien (4de lj meisjes) 1-0
Een mooie 3de plaats !
Jongens 3de lj. C (Alejandro, Arne, Stijn, Ayoub, Benne)
Broeders Driegaaien – Sint-Catharina Leebrug
Broeders Driegaaien – Sint-Catharina Tinel
Broeders Nieuwstraat – Broeders Driegaaien
GBS Reynaerdijn – Broeders Driegaaien
Een verdienstelijke 4de plaats !

0-2
0-1
1-1
0-4

Meisjes 4de lj. (Zümra, Rana, Kato, Noa)
Vermits er te weinig meisjesploegen waren ingeschreven voor dit tornooi
speelden de meisjes 4 wedstrijden tegen jongensploegen van het 3de
leerjaar. Ze deden het prima en maakten het de jongens niet gemakkelijk.
Sint-Catharina Tinel – Broeders Driegaaien
1-0
Broeders Nieuwstraat – Broeders Driegaaien 3-0
VB Don Bosco – Broeders Driegaaien
3-1
Onze ploeg werd aangevuld met een jongen omdat er nog maar 3 meisjes
aanwezig waren.
Broeders Driegaaien – Broeders Driegaaien (meisjes) 1-0

De laatste wedstrijd speelden ze tegen een meisjesploeg van VB Don Bosco.
Broeders Driegaaien – VB Don Bosco 1-0
Een flinke prestatie van onze meisjes !

Kronkeldiedoe.
Op donderdagvoormiddag 17 oktober gingen we met de kinderen van het 1ste
leerjaar naar sporthal “Hoogendonck” in Waasmunster. Daar namen we deel
aan “Kronkeldiedoe”.
Een ganse voormiddag kronkelden de kinderen van de éne leuke activiteit
naar de andere : een stormbaan, rare fietsjes, steps, circusattributen, een
klimmuur, een parachute, een „kronkel‟ om door te kruipen, …
Het werd een toffe, actieve voormiddag waar de kinderen heel veel deugd
aan beleefden.

Acerta Brussels Ekiden.
Op zaterdag 19 oktober namen 6 leerkrachten van onze school deel aan de
„Acerta Brussels Ekiden‟ in en rond het Koning Boudewijnstadion te Brussel.
Dit reeds voor de derde keer!
De „Acerta Brussels Ekiden‟ is een aflossingsmarathon die gelopen wordt met
6 lopers per team. In teamverband overbruggen ze de magische
marathonafstand. Afstanden in volgorde : 5 km + 10 km + 5 km + 10 km + 5
km + 7,195 km (totaal 42,195 km).
1469 teams namen deel aan deze aflossingsmarathon Meester Eric (5 km),
meester Kris (10 km), meester Geert (5 km), meester Chris (10 km), juf
Nathalie (5 km) en juf Roxane (7,195 km) vormden samen het team van
„Broederschool Driegaaien‟.
Samen behaalden ze een tijd van 3u.27min.27sec., goed voor een 354ste
plaats!

PROFICIAT

MET JULLIE SCHITTERENDE SPORTPRESTATIE!!!
We kijken al uit naar de Ekiden in Gent op 22 maart 2014!

ONTBIJTEN IS GEZOND…
en ook heel gezellig.
De ideale start voor een schooldag vol energie.
Bedankt aan de helpende ouders!

HERFSTUITSTAP NAAR HOGE KOUTER
MET DE 3DE KLEUTERKLAS
EN HET 1STE LEERJAAR.
Op woensdag 16 oktober gingen de kinderen van de
3de kleuterklas samen met de kinderen van het 1ste
leerjaar op herfstuitstap naar De Hoge Kouter.
Ze leerden over de herfst, verzamelden blaadjes en vruchtjes en speelden
samen met de kabouters een leuk kabouterspel!
DANKJEWEL, mama‟s, papa‟s, oma‟s en opa‟s voor het vervoer naar en van
Hoge Kouter en de vakkundige begeleiding van de groepjes!!! (meer foto‟s op
de klasblog van de 3de kleuterklas)

LEERKRACHT IN DE KIJKER !
(door de reporters van het 5e leerjaar)
DE REPORTERS VAN HET 5e LEERJAAR
Sinds september hebben we een nieuwe juf op onze school.
Sien, Ward en Hasse wilden wel wat meer te weten komen
over juf Karolien.

Sien

Hasse

Ward

juf Karolien

Sien: Wat doe je hier op school?

Ik sta in duobaan met juf Sofie. Ik zorg dus mee voor de
peuters.

Ward: Op welke scholen heb je nog gewerkt?

Ik heb al op meerdere scholen gewerkt. Het langst stond ik in
Nieuwkerken, O. L. V. ten bos en in de Sint-Franciscusschool in
Waasmunster.

Hasse: Welke kleuterleeftijd vind je het leukst om mee te
werken?

Ik vind ze eigenlijk allemaal wel leuk. Ik ben al met veel
verschillende leeftijden in contact gekomen. Het bevalt me wel
bij de peuters.

Sien: Je werkt hier nog maar pas. Wat vind je leuk aan onze
school?

Ik vind het leuk dat het een kleine school is. Je kent iedereen
snel. Er hangt een leuke sfeer.

Ward: Wat zijn je hobby‟s?

Tijd doorbrengen met mijn gezin.
Samen zwemmen, fietsen, wandelen,
op vakantie gaan, …

Hasse: Heb je kinderen?

Ik heb 2 zoontjes. Senne is 5 jaar en Joren is 3 jaar. Het zijn
twee deugnieten die wel eens ruzie maken maar elkaar toch ook
beschermen.

Sien: Wat is je lievelingseten en kook je graag?

Ik hou van frietjes van de frituur, paella en scampi‟s. Koken doe
ik niet zo graag.

Ward: Waarom wou je kleuterjuf worden?
In het middelbaar moest ik een eindwerk
maken over gezonde voeding. Ik koos om
het uit te werken voor kinderen en mocht
dan in een kleuterschool kijken. Dat was
een leuke ervaring en de kriebels kwamen
om zelf aan de slag te gaan.

Karolien: Wat is je lievelingsuitstapje met je kinderen?

Naar de dierentuin gaan vinden we heel fijn. Dit weekend zijn
we naar het circus geweest, ook tof!

Bedankt voor het interview !!!

WAAR ZAG U ONS DE VOORBIJE MAAND…
Op 4 oktober werden alle
juffen en meesters in de watten
gelegd. De dag erna was het
immers „dag van de leerkracht‟.
Het oudercomité rolde de rode
loper uit en versierde de poort
van de school met slingers en
ballonnen.
Tijdens de speeltijd konden de
meesters en juffen proeven van
onze zelfgemaakte dierencakes
(4 oktober is het immers
dierendag).
Het toezicht werd voor 1 keertje
door ons, ouders van het
oudercomité, gedaan.

Op 25 oktober hielpen we mee achter de schermen
bij het grootouderfeest. Enkelen bouwden mee het
circus op in de sporthal. Ondertussen zorgden
anderen ervoor dat de refter werd klaargezet zodat
alle opa‟ s en oma‟s zich ook hier welkom voelden. We
bedienden hen met koffie en taart. Ook de opruim
was snel klaar door vele helpende handen.

DE SPEELHOEK.
Kleuters.
Teken jij de ontbrekende stukken er weer bij?

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

