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WELKOM

Beste ouders, kinderen en sympathisanten van onze school,

We zitten alweer goed in het ritme van het schoolleven. De wekker 
gaat ‘s morgens vroeg af, brooddozen en schooltassen worden gevuld, 
huiswerk en toetsen worden gemaakt en er is ook tijd voor de hobby’s 
die terug op het programma staan.
Oktober is een rijk gevulde maand.  Het geduld van de leerlingen van 
het 2de en 3de leerjaar wordt eindelijk bekroond met hun Eerste Com-
munie.  We wensen hen een mooie viering en een fijn feest toe.  Ook 
de sportievelingen kunnen in oktober hun energie kwijt. 
1 oktober is tevens een belangrijke datum voor de coronamaatregels.  
Hier en daar zijn er weer versoepelingen.  We hopen allemaal dat we 
hiervan kunnen genieten, samen en met het nodige verstand.

We wensen jullie een fijne herfstmaand toe.

Team Driegaaien



Kalender oktober 2021

Een rijkgevulde agenda! Geniet van de activiteiten.

di 5/10 Schooltoneel voor de eerste kleuterklas.

do 7/10 Zwemmen 1ste kleuterklas A (juf Sofie en juf Mieke).
  Personeelsvergadering.  Vandaag is het geen studie.

vr 8/10 Fruitdag.  Kinderen die fruit via school besteld hebben,
  krijgen vandaag hun eerste stukje fruit.

zo 10/10 Start week van het bos van 10/10 tot 17/10.

ma 11/10 Zwemmen 2 - 3 - 4.

di 12/10 Schooltoneel ‘Blues’ voor 1ste en 2de leerjaar.

woe 13/10 Spelletjesdag voor 2de kleuterklas.
  Voetbal 4 tegen 4 voor 3de en 4de leerjaar, speelplaats
  Broederschool Nieuwstraat.

do 14/10 Zwemmen 1ste kleuterklas B (meester Kris).

vr 15/10 Fruitdag.

zat 16/10 Eerste communie voor 2de en 3de leerjaar. 

ma 18/10 Medisch schooltoezicht voor het 6de leerjaar. 

di 19/10 Herfstwandeling Hoge Kouter voor 3de kleuterklas
  en 1ste leerjaar.

don 21/10 Zwemmen 3de kleuterklas A (juf Evelien en juf Tine). 



Kalender oktober 2021

NOTEER ALVAST DEZE DATA VOOR NOVEMBER
di 9/11 Alles met de bal voor het 4de leerjaar.

do 11/11 Wapenstilstand. Het is vandaag geen school.

vr 12/11     Geen school.  Pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

do 25/11 Circusinitiatie voor 4de, 5de en 6de leerjaar.

di 30/11 Oudercontact voor 2de en 3de kleuterklas.

vr 22/10 Toneelvoorstelling ‘het scheldeoffensief ’ voor 3de  lj.
  Rapport 1.
  Fruitdag.

ma 25/10 Zwemmen 2 - 3 - 4.
  Individueel oudercontact op vraag voor peuters en 
  1ste kleuterklas.

di 26/10 Kleuterprobeermoment van 9.00u tot 11.00u.
  Oudercontact op vraag voor lagere school.

woe 27/10 Medisch schooltoezicht op school voor 1ste leerjaar.
  Gymland voor het 1ste en 2de leerjaar in sporthal in  
  de Dalstraat.

do 28/10 Zwemmen 3de kleuterklas B (juf Esther).

l



jarigen van juli & augustus 



jarigen van juli & augustus 



jarigen van september



FAMILIEnieuws

Op 18 september is de overgrootvader van Aure (2ALD) 
Willy Edmond Van Moeseke overleden.

Onze oprechte deelneming.

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



schoolnieuws

De jaarlijkse spaaractie van Zespri kiwi is weer van start gegaan. Jul-
lie kunnen weer de stickers die je op een kiwi vindt meebrengen naar 
school en op de spaarposter kleven. Deze hangt op school aan het 
secretariaat. Deze actie geeft de school de kans om 10 of 20 kiwiballen 
te sparen. 
Een halve poster (150 kiwistickers) is goed voor 10 ballen. Een volle 
poster geeft recht op 20 ballen.
  

Sparen jullie mee? Dankjewel !!!

Tip: start je dag met een kiwi-ontbijt. Een kiwi helpt je, naast ander 
fruit, om je dagelijkse dosis vitaminen binnen te krijgen. Vooral vita-
mine C en vitamine E. Vitamine C is belangrijk voor een goede weer-
stand en zorgt voor gezonde botten, tanden, huid en bloedvaten.

KIWI-BALLEN SPAARACTIE



nieuws uit de KLAS
World Clean Up Day: zwerfvuil inzamelen
Zaterdag 18 september was het World Clean Up Day.

Een dag waarop veel mensen zich inzetten om 
zwerfvuil in te zamelen.
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 
gingen op donderdag 16 september op zoek 
naar zwerfvuil in de buurt van de school.

We vonden massa’s peuken, blikjes, flesjes, … en waren verontwaardigd 
door wat mensen allemaal gewoon op de grond gooien…



sportnieuws

Sportmarkt 5de en 6de leerjaar 

Donderdag 16 september was een sportieve dag voor het vijfde en 
zesde leerjaar. We gingen met de fiets naar de Witte Molen voor de 
sportmarkt. De kinderen konden allerlei sporten uitproberen: scher-
men, basketbal, voetbal, gevechtsport, hockey, waterpolo, …



sportnieuws



mosnieuws

De inzamelton staat bij het bureau van directeur Veerle. 
Per kilogram ingezamelde batterijen verdienen we een punt. Die 
punten kunnen we omruilen voor speel- en knutselmateriaal. 
 
Helpen jullie ons mee om veel batterijen in te zamelen? 



Vriendschapsverzoek

Juf Kelly

Wat ben je aan het doen?
Ik werk momenteel 16uur op school. Ik sta elke maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 9u tot 14u30 samen met juf Annelien in de peuter-
klas. 

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby's zijn genieten van de kleine dingen: een wandeling, op stap 
met mijn man en kids, een feestje met vriendinnen, op restaurant gaan.

Wat is je lievelingsgerecht?

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

En om dat laatste in balans te houden ook sporten: ik loop 2x/week een 
uurtje, fietsen ook, woon werk-verkeer dat is dus 4x/week naar Sint Ni-
klaas en terug naar Sint-Gillis-Waas. En ook 1x/week yoga

Ik eet heel graag pasta, slaatjes en pizza en drink graag een cocktail of 
een wijntje.

Op vakantie ga ik graag naar de natuur, de  bossen overal waar er veel 
groen en water is zoals bv de Ardennen. Daar kom ik het best tot rust! 
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Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Hoe kan ik vreugde brengen
met een lach, een knuffel of een zoen?

Wees een vriend die vrolijk lacht.
Wees een vriend die geduldig wacht.
Wees een vriend die goede raad geeft.
Wees een vriend die een fout vergeeft.

Wees een vriend die graag deelt.
Wees een vriend die eerlijk speelt.
Wees een vriend die troost brengt.
Wees een vriend die hoop schenkt.

Wees een vriend die anderen helpt.
Wees een vriend die tranen stelpt.
Wees een vriend die mee een lied zingt.
Wees een vriend die een gat in de lucht springt.

Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Hoe kan ik vreugde brengen
met een lach, een knuffel of een zoen?

Wat kan ik voor je doen ?
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Speelhoekje



 

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


