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WELKOM

Beste ouders, kinderen en sympathisanten van onze school,

Het is alweer december, wat gaat de tijd snel.
Traditiegetrouw is december een drukke maand. De sint die op be-
zoek kwam, toetsen en rapporten, de advent, uitkijken naar Kerstmis 
en vakantie.
December is ook een tijd om hoopvol uit te kijken naar wat komen 
gaat.  Een tijd van gezelligheid binnen en buiten, met familie en vrien-
den. Een tijd van terugblikken en vooruit kijken.  Hopelijk brengt 2022 
ons wat minder coronaleed en wat meer zorgeloosheid.

We wensen jullie alvast veel leesplezier,
een fijn kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

Team Driegaaien



Kalender December/jANUARI 2021

vr 17/11 Rapport 2.
  Schaatsen voor 3-4-5-6.
  Fruitdag.

ma 20/12 Start van de kerstvakantie tot en met 9 januari 2022.

zat 25/12 Kerstmis.

zat 1/1 Nieuwjaar.

ma 10/1 Start school na kerstvakantie.

do 13/1 Personeelsvergadering.  Geen studie vandaag.

vr 14/1 Fruitdag.

ma 17/1 Zwemmen voor 2-3-4 (onder voorbehoud).

do 20/1 Zwemmen voor 3 de kleuterklas B (onder voorbehoud)

vr 21/1 Fruitdag.

zo 23/1 Instapviering 1ste communie in parochiekerk Tereken
  om 10.30u.

di 25/1 Kleuterprobeermoment (van 9.00u tot 11.00u.).

do 27/1 Zwemmen voor 2de kleuterklas A (onder voorbehoud).

vr 28/1 Fruitdag.



Kalender december/jANUARI 2022

NOTEER ALVAST DEZE DATA VOOR FEBRUARI

di 15/2 Oudercontacten lagere school.

vr 18/2 Pedagogische studiedag. Geen school vandaag.

do 24/2 Schooltoneel voor 1AKD.

vr 25/2 Carnaval op school.

ma 28/2 Start krokusvakantie tot en met 6 maart 2022.



FAMILIEnieuws

Op 24 november werd Emiel geboren, een broertje voor 
Cisse (1Pkd) en Flo*. 

Op 4 december werd Maure geboren, een zusje voor Eline 
(1Pkd).

Op 24 november werd Bahri Han (3BKd) grote broer van 
Mehdi Hizir.

Op 26 november werd Djaiden Khan (1PKd) geboren,
broertje voor Zoé (1Pkd) en Justin (2Bkd).

Proficiat!

Heb jij ook familienieuws te melden ? Bezorg de info aan school.
Je mag ook mailen naar plg@broeders.be.

Op 4 december is Hugo Plaetinck overleden, papa van juf Grietje.

Op 11 december is Monique Mertens overleden, overgrootmoeder van 
Aure (2ALd), Noa (4ALd) en Maité (1ALd).

Onze oprechte deelneming.



sPORTNIEUWS

Gymland

In samenwerking met MOEV organiseerde turnkring Jeroen op 
woensdagnamiddag 27 oktober “Gymland” in de sporthal van onze 
school. 
Een heel parcours stond opgesteld. Allerlei onderdelen van het re-
creatief turnen kwamen aan bod: springen, rollen, klimmen,  even-
wichtsoefeningen, oefeningen op lenigheid, behendigheid of kracht, 
…
36 kinderen uit het eerste en tweede leerjaar namen deel. 
Het werd een leuke, sportieve namiddag.

Proficiat aan alle deelnemers!
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Het is koud en donker buiten.
De vrieskou plakt tegen de ruiten.
We verlangen naar warmte en licht,
dus houden we ons deurtje dicht.

We klappen ook de luikjes toe,
want van donker worden we moe.
Alleen het deurtje van ons hart blijft open
en strooit elke dag lichtwensjes met hopen.

Ik heb er hier ook één voor jou.
Alsjeblief, laat het achter niet in de kou.
Wees er lief voor en geef het licht door !

Knutseltip!
Neem een glazen potje  en schilder er een leuk kersttafereel op. Steek 
er een theelichtje in. Je kan je lichtje aan iemand cadeau doen.
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Als bomen vertellen

Laten we vrede dromen
Alsof oorlog niet bestaat
En er nergens doden vallen
Nergens iemand, iemand haat.

Laten we de stilte dromen
Harde woorden niet verstaan
Alsof haast en drukte wijken
Er geen straaljagers bestaan.

Laten we de ruimte dromen
Brede stranden, wijde zee
Verre luchten, velden bloemen
En de wind brengt toekomst mee.

Laten we de liefde dromen
Warm en sterk en licht en zacht
Laat de liefde in ons komen
Bij ons blijven, dag en nacht.

God van mensen, geef ons kracht
Waar te maken wat wij dromen. 

(Hans Tuijn)

Vertel eens even...
Waar droom jij van?



Speelhoekje



Speelhoekje

Zoek de 8 verschillen.



Speelhoekje
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