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WELKOM

Beste ouders, kinderen en sympathisanten van onze school,

We starten het derde en laatste trimester met een goedgevulde kalen-
der met heel wat leuke activiteiten. Als hoogtepunt ons schoolfeest op 
7 mei. We genieten terug van het samenzijn. Wat doet dat deugd. 
In dit Gaaiken heel wat verslagen van sport en andere activiteiten. 
Onze kinderen klusten heel wat om geld in te zamelen voor Oekraïne. 
Het laat niemand onberoerd wat de oorlog daar aanricht en we kon-
den een mooie som geld ophalen. Lees meer hierover in het Gaaiken.
Ook de bloembollenactie was een groot succes. Dank je wel allemaal 
om onze school te steunen en hopelijk kunnen jullie binnenkort ge-
nieten van heel wat kleurrijke bloemen en planten in jullie tuin.

Geniet van dit Gaaiken,

het schoolteam. 



Kalender april 2022

ma 4/4 Start van de paasvakantie.

zo 17/4 Pasen.

ma 18/4 Paasmaandag. Vandaag is het geen school.

di 19/4 Eerste schooldag na de paasvakantie.

woe 20/4 Bibster Story voor 6de leerjaar.

do 21/4 Schoolvoorstelling OLVP.
  Secretaressedag.

vr 22/4 Piratenbaai op De Ster voor 3KK en 1ste leerjaar.
  Dag van de aarde.

ma 25/4 Zwemmen voor 2-3-4
  Info-avond bosklassen 19.30u. (6de leerjaar).

di 26/4 Toneel Piccolo voor 2KK op school.
  Klimaatweek. Ecomagie voor de lagere school in de  Klavers. 
  Personeelsvergadering. Er is vandaag GEEN studie.

woe 27/4 Tussen vier vuren voor 3de en 4de leerjaar in de namiddag.

do 28/4 Zwemmen voor 2KB (juf Kelly).

vr 29/4 Haar en Snaar voor 3KK en 1ste leerjaar.



Kalender april 2022

NOTEER ALVAST DEZE DATA VOOR MEI

woe 4/5 Atletiek voor 3de en 4de leerjaar.

zat 7/5 Schoolfeest.

woe 11/5 Dans voor 1ste en 2de leerjaar.

do 12/5 Sportdag voor de lagere school.

vrij 13/5 Facultatieve verlofdag. Geen school vandaag.

di 17/5 Sportdag voor de peuterklas.

woe 18/5 Sportdag voor de kleuters (1KK - 2KK - 3KK).

do 19/5 Rollebolle voor de 2de kleuterklas.

zat 21/5 Eerste Communie, 10.00u. in de Sint-Jozefkerk.

do 26/5 O.L.Hemelvaart

vrij 27/5 Brugdag. geen school vandaag.



FAMILIEnieuws

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

Op 6 maart is Romald Thielman overleden, schoonvader van juf Grietje.

Onze oprechte deelneming.

Op 13 februari is Esma geboren, een zusje voor Vedat (1PKd).

Op 20 maart is Chalien geboren, een zusje voor Félien (1KK) en
en Maylin (1ALD). 

Proficiat!



schoolfeest 2022



sportnieuws

Met de fiets deelnemen aan het verkeer is niet vanzelfsprekend.
Als fietser heb je namelijk heel wat vaardigheden nodig.
Maar fietsen is gezond bewegen en draagt bij tot een milieu-
vriendelijk verkeer.
Samen met MOEV organiseerden we daarom op 17 en 18 maart de
fietsvaardigheidstraining ‘Meester op de fiets’ voor alle kinderen van 
de lagere school. 
Een fietsmeester, de leerkrachten en speciaal ontworpen materialen 
zorgden voor een variatie aan fietsvaardigheidsproeven. Eveneens 
werd er een fietsparcours gerealiseerd.
Op deze manier proberen we kinderen te motiveren om de fiets te 
gebruiken en te helpen om veilig door het verkeer te fietsen.

Meester op de fiets
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sportnieuws

Unihockey (hockey met een boarding) is een ideale teamsport. Spel-
beleving, fair play, inzet, samenspel, plezier,… Het zijn slechts enke-
le van de vele positieve aspecten van deze leuke sport.
Daarom namen ook wij deel aan het tornooi unihockey in de 
sporthal van de Broederschool. 
Door corona werd het tornooi in december afgelast, maar op woens-
dagnamiddag 16 maart kon het dan toch plaatsvinden.
Zes jongens van het 5de leerjaar (Jules, Benne, Rayan, Dion, Ensar, 
Jitse) en vijf meisjes van het 5de leerjaar (Fien, Anaïs, Esma, Loene, 
Leslie-Victory) schreven zich in. 
Aangevuld met enkele kinderen van Broeders Nieuwstraat konden 
er drie ploegjes gevormd worden.
Vooraf werd meerdere keren getraind o.l.v. meester Erik (Nieuw-
straat) en juf Roxane, samen met de kinderen van Broeders Nieuw-
straat.
Dankjewel om op die manier de kinderen optimaal voor te bereiden 
op het tornooi.
Onze school behaalde mooie resultaten en iedereen beleefde een 
toffe, sportieve namiddag.
Proficiat aan alle deelnemers!

Unihockey



sportnieuws



sportnieuws
Sport: American Games voor 5de leerjaar
Op donderdag 31 maart gingen we naar de sporthal van Temse voor 
een erg leuke sportactiviteit. We mochten Amerikaanse sporten uit-
proberen.

baseball

basketbal

en spelletjes met de kinball

hockey



gedichtendag & poEzieweek
Er werden heel wat gedichtjes (voor)gelezen én zelf geschreven. 
Genieten jullie mee van deze pareltjes?



gedichtendag & poEzieweek



gedichtendag & poEzieweek



gedichtendag & poEzieweek



nieuws uit de klas
Op 8 maart was het BAM-dag (Beweeg Anders en Meer) voor het 
derde leerjaar. De leerlingen maakten zelf een verslagje.



nieuws uit de klas



schoolnieuws
Vastenactie ten voordele van Oekraïne
Tijdens de veertigdagentijd wil onze school zich inzetten voor men-
sen die het moeilijk hebben. We besloten om dit jaar geld in te zame-
len voor Oekraïne.
De leerlingen konden geld inzamelen door thuis klusjes te doen. 
Enkele leerlingen hebben ook paaseitjes verkocht en kaarsen gemaakt 
en die verkocht. 
Zo kwamen we aan een bedrag van 2 000 euro. Een groot deel van 
dat bedrag werd ingezameld door het 4de leerjaar. Knap!!
Als een klas 5 euro ingezameld had, mochten ze een hartje aan het 
raam hangen. Na 3 weken klusjes doen, hingen er ongelooflijk veel 
hartjes aan het raam! 



schoolnieuws
Als beloning gingen we op woensdag 30 maart op stap. De kleuters 
stapten naar de speelpleinen in de buurt van de school en speelden 
daar leuk samen. De peuters hadden de speelplaats voor hen alleen 
en fietsten daar. 

De kinderen van de lagere school stapten naar speelbos ‘De mieren-
nest’ in Belsele en konden zich daar helemaal uitleven.



schoolnieuws



Vriendschapsverzoek

Wat ben je aan het doen?
Ik geniet momenteel van een goed gevulde paasvakantie. Ik hou ervan 
om elke dag te vullen met leuke activiteiten met mensen die ik graag zie. 
Na de vakantie kan je me vinden bij onze oudste  kleuters in de derde 
kleuterklas.

Wat zijn je hobby’s?
Ik doe sinds een paar jaar krachttraining in de fitness. Daarnaast vind ik 
het ook leuk om te winkelen of te gaan eten met vrienden. Als ik verder 
nog tijd heb, ben ik graag creatief bezig.

Wat is je lievelingsgerecht?
Wakker mag je me voor geen enkel gerecht maken, maar tegen een 
avondje sushi&grill zeg ik geen nee!

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Ik hou van de zon, als die schijnt ben ik overal gelukkig. Als het niet ver 
hoeft te zijn, maak je me het meeste blij met een tripje naar Rotterdam. 
Daar ben ik bijna elke vakantie minstens één dag te vinden.

Juf Esther
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als bomen vertellen ...

ALS DE BOMEN IN HET BOS
RUZIE MAKEN MET ELKAAR
OMHELZEN HUN WORTELS ELKAAR

Lieve God,

Help me goed, dankbaar en lief 
in het leven te staan.

Laat groeien wat me vreugde geeft
en mijn hart beweegt.

Zorg dat ik nieuwe kansen blijf zien
en nieuwe kansen blijf geven.
Zo sta ik dapper in het leven.

Amen.

Zoals de lente ontwaakt.
Bloesem na bloesem.

Zegen na zegen.
Zo komt ook Pasen.
Verhaal na verhaal.

Verbinding na verbinding.
Jean-Paul Vermassen



Speelhoekje

Zoek de 8 verschillen.



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


