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WELKOM

Beste ouders, kinderen en sympathisanten van onze school,

Net zoals de voorbije maanden hakt corona er hard in, ook op onze 
school. We willen jullie bedanken voor jullie begrip en medewerking. 
We proberen met het hele team in deze moeilijke periode de kinde-
ren zo goed mogelijk te begeleiden. Laat ons samen hopen dat met de 
komst van de lente het beter zal gaan. Laat ons hoopvol zijn.

Deze maand staat in teken van vriendschap & liefde. We eten samen 
pannenkoeken op Lichtmis, lezen gedichten, knutselen voor Valentijn 
en vieren op het einde van de maand carnaval. 

We wensen jullie een warm hart en veel leesplezier.

Team Driegaaien



Kalender FEBRUARI 2021

woe 2/2 Lichtmis.

vr 4/2 Badminton voor 5de leerjaar in sporthal Broeders.
  Fruitdag.

vr 11/2 Fruitdag.

ma 14/2 Valentijn.

di 15/2 Filmvoorstelling voor 5de en 6de leerjaar.

vr 18/2 Pedagogische studiedag. Vandaag is het geen school.

do 24/2 Toneelvoorstelling 1AKD in de stadschouwburg.

vr 25/2 Rapport 3
  Carnavalsfeest.
  Fruitdag.

ma 28/2 Start van de krokusvakantie tot en met zondag 6 maart.



Kalender FEBRUARI 2022

NOTEER ALVAST DEZE DATA VOOR MAART

week van 7 tot 10 maart is het oudercontact voor de lagere school.

vr 11/3 Pyjamadag Bednet.

do 17/3 Meester op de fiets.

vr 18/3 Meester op de fiets.

zat 19/3 Legowedstrijd voor het 6de leerjaar in Kortrijk.

di 22/3 Oudercontact kleuterschool.

do 31/3 American Games voor het 5de leerjaar.

Ik zoek een woord
een heel nieuw woord
een woord dat niemand kent
ik zoek een woord
dat zeggen wil
dat jij de liefste bent.

Hans en Monique Hagen



FAMILIEnieuws

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

Op 19 december is Günther Smet overleden, grootvader van Jitse 
(5ALD), Renske (3 ALD) en Camille.

Onze oprechte deelneming.



gedichtendag & poEzieweek

Gedichtendag
27 januari 2022

Ontdek de 10 natuurgedichten op school.

Schrijf mee aan de 2 schoolgedichten.
De titel en de eerste zin staan er al, schrijven 
jullie de volgende zinnen? Zo krijgen we een 
lang gedicht door vele schrijvers geschreven.

Ontdek later deze week de haiku’s aan 
het haikuraam.

Schrijf je zelf een gedichtje? Geef het 
dan af aan Juf Griet. Je gedichtje wordt 
opgehangen aan de gedichtenboom.

Poëzieweek
27.01 - 02.02.2022

Donderdag 27 januari was het gedichtendag, de start van de poë-
zieweek. Alle kinderen van de lagere school kregen deze flyer, een 
uitnodiging om mee op zoek te gaan naar de 10 gedichten op school 
of mee te schrijven aan een schoolgedicht of zelf iets te schrijven. 
De leerlingen van het 4de leerjaar schreven haiku’s.  In het volgen-
de Gaaiken worden al deze gedichten gepubliceerd.
Geniet je even mee van gedichtendag?
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nieuws uit de klas
Uitstap naar het Natuurhistorisch Museum in Brussel

Op donderdag 13 januari gingen de derde kleuterklassen en het vijfde 
leerjaar op uitstap naar het dinomuseum.
We hadden er ongelooflijk veel zin in!
In de voormiddag bezochten de klassen de tentoonstellingen van het mu-
seum: de grote dinozaal, de zaal rond de evolutie, dieren in de stad, …
Er was heel veel om te bekijken, te ontdekken. 
In de namiddag was er een workshop onder leiding van de gidsen van 
het museum. De derde kleuterklas kreeg uitleg over de dino’s. Het vijfde 
leerjaar leerde over de eerste mensen en de prehistorie. 
De foto’s bewijzen het: groot en klein genoot van deze toffe dag! 

Luna: “Door het lezen van de informatie op de bordjes leerden we veel bij.” 

Jitse: “Het was cool om de dinoskeletten in het echt te zien.”
Rayan: “We konden filmpjes bekijken en er was ook een dino die tegen 
het raam kwam botsen.” 



nieuws uit de klas

Fien: “Het was tof om de collectie van de Iguanodons in het echt te zien. 
We konden ook allerlei dingen zelf uittesten. We leerden bij door op-
drachtjes, spelletjes te doen.” 
Anaïs: “Na de middagpauze mochten we iets kopen in het souvenirwin-
keltje.”

Dion: “Ik vond de rondleiding over de eerste mensen heel interessant.”

Tristan: “We mochten zelf proberen vuur te maken, dat was niet ge-
makkelijk!” 



nieuws uit de klas



Vriendschapsverzoek

Wat ben je aan het doen?
Ik ben de leerkracht van het vierde leerjaar en dit al 32 jaar.

Wat zijn je hobby’s?
Tijdens het schooljaar ga ik graag lopen in de natuur (zo’n 35 km per 
week) en tijdens de vakantie hou ik van zonnige bergwandelingen, liefst 
gecombineerd met het zoeken van enkele geocaches.

Wat is je lievelingsgerecht?
Ik lust graag scampi’s in kreeftensaus, maar een lekkere côte à l’os laat ik 
ook niet liggen.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Een combinatie van de Zuid-Franse zon en de Franse Alpen, al wil ik 
graag ook eens naar IJsland.
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als bomen vertellen ...

De knuffelboom: samen sta je sterker!

We zijn allemaal anders, maar we elkaar nodig. Zonder vriendjes om 
je heen, zou je verdrietig zijn en heel eenzaam. Zowel thuis als op 
school, als in de sportclub of muziekschool, je kan niet zonder de 
ander. Deze maand zetten we vriendschap en anders zijn extra in de 
kijker. Doe jij mee?

Je bent zo mooi
anders dan ik,
natuurlijk,
niet meer of minder, maar,
zo mooi anders,
Ik zou je nooit
anders dan anders willen.

Hans Andreus

Een klasgenootje helpen bij 
moeilijk werk,
zo staan we samen sterk.
Troosten bij klein verdriet
En de klas netjes houden,
vergeet het niet.
Helpen voelt goed
het geeft ons nieuwe moed.

Knutseltip Maak leuke vriendschapsbandjes en deel ze uit 
aan je beste vriendjes en vriendinnetjes, je mama, 
papa, oma, opa, ...
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Speelhoekje

Verbind de getallen van 1 tot en met 37 en kleur 
de tekening .



 

Driegaaienstraat 8
9100 Sint-Niklaas
tel (03)780 92 12
fax (03) 766 02 30
www.broeders.be
info@basis3.broeders.be


