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WELKOM

Beste ouders, kinderen en sympathisanten van onze school,

We wensen alle leerlingen die hun plechtige communie en lentefeest 
vierden een dikke proficiat!

De maand mei staat voor de deur. Een goed gevulde maand met 
heel veel gevarieerde activiteiten en feesten. Als hoogtepunt het 
schoolfeest. Het zal deugd doen om na 2 gemiste jaren terug samen 
te kunnen vieren. Maar ook de eerste communie en de bosklas zijn 
absoluut activiteiten waar we erg naar uitkijken. We vullen de ka-
lender verder aan met heel veel sport. Hopelijk wordt het onder een 
stralende zon een fantastische meimaand die ons energie geeft. Het 
vooruitzicht tovert alvast een glimlach op mijn mond. 

Veel leesplezier en geniet van de maand mei.

Het schoolteam Driegaaien



Kalender mei 2022

zon 1/5 Dag van de Arbeid.

woe 4/5 Atletiek voor 3de en 4de lj in het Gerard Bontinckstadion in  
  recreatiedomein De Ster.

do 5/5 Zwemmen voor 1ste kleuterklas A (1AKD).

zat 7/5 Schoolfeest!

zo 8/5 Moederdag.

ma 9/5 Zwemmen voor 2-3-4de leerjaar.

woe 11/5 Dans voor het 1ste en 2de leerjaar in de sporthal van school.

do 12/5 Zwemmen voor 1ste kleuterklas B (1BKD)
  Sportdag voor de lagere school.

vr 13/5 Facultatieve verlofdag. Vandaag is het geen school.

zo 15/5 Start van de bosklassen voor het 6de leerjaar.

di 17/5 Sportdag voor de kleuters.

woe 18/5 Sportdag voor de peuters.

do 19/5 Zwemmen voor 3de kleuterklas A (3AKD)
  Rollebolle voor de 2de kleuterklas in sporthal Temsica te  
  Temse.



Kalender mei 2022

NOTEER ALVAST DEZE DATA VOOR JUNI

woe 8/6 Minivoetbal voor het 5de en 6de leerjaar.

vr 10/6 Robinson Island voor 3de en 4de leerjaar.

di 21/6 Schoolreizen.

woe 22/6 Promotiefeest 6de leerjaar.

vrij 24/6 Facultatieve verlofdag. Vandaag is het geen school.

ma 27/6 Sportdag lagere school.
  Kleuterafscheid 3de kleuterklas.

di 28/6 Oudercontacten kleuter en lagere school.

woe 29/6 Oudercontacten kleutere en lagere school.

do 30/6 Laatste schooldag tot 12.05u. 

vrij 20/5 Terugkeer van de bosklassen.

zat 21/5 Eerste communie in Sint-Jozefkerk Tereken om 10.00u. met   
  aansluitend receptie in zaal Ons Huis (na inschrijving)

di 24/5 Kleuterprobeermoment van 9.00u. tot 11.00u.

do 26/5 O.L.H.Hemelvaart. Vandaag is het geen school.

vrij 27/5 Brugdag. Vandaag is het geen school.



 

FAMILIEnieuws

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

Op 18 april is Marcella De Greve overleden, overgrootmoeder van
Leonel (2 AKD), Floris en Melissa.

Onze oprechte deelneming.

Op 13 april is Alysia geboren, een zusje voor Thorin(1PKd).

Op 20 april is Neal geboren, een broertje voor Aiden (2ALD)

Proficiat!



First Lego League
Op zaterdag 23 april namen 12 leerlingen van het 6de leerjaar deel aan 
de wedstrijd First Lego League Challenge in Kortrijk. Leerlingen ma-
ken kennis met STEAM (science, technology, engineering, art, math) 
en leren hun vaardigheden toe te passen in een spannende uitdaging. 
First Lego League is een internationale organisatie. Kinderen van over 
heel de wereld nemen deel aan de wedstrijd.
Dit jaar was het thema: CARGO CONNECT. Transport en logistiek in 
de kijker dus. De wedstrijd bestaat uit meerdere onderdelen. Ze moeten 
missies tot een goed einde brengen met hun eigen ontworpen en ge-
programmeerde robots. En een presentatie geven over een onderzoeks-
project over probleem met transport en vragen beantwoorden voor een 
jury. De samenwerking is een belangrijk onderdeel. Het meisjesteam 
behaalde de tweede prijs voor hun robotontwerp, het jongensteam be-
haalde de  tweede prijs voor hun onderzoeksproject. Proficiat aan alle 
deelnemers!



sportnieuws
Piratenbaai

Op vrijdagnamiddag 22 april namen we met de kinderen van de 3de 
kleuterklas en het 1ste leerjaar deel aan een leuke, spannende, spor-
tieve, stoere,… buitenactiviteit: PIRATENBAAI !
Deze activiteit werd georganiseerd door Moovit en vond plaats op 
recreatiedomein De Ster.
A.d.h.v. allerlei opdrachten moesten de kinderen tonen dat ze echte 
piraatjes konden worden. 
Jungletocht, zeeslag, schattentocht en een piratenspel stonden op het 
programma.
Telkens wanneer een opdracht goed werd uitgevoerd kregen de kin-
deren een gouden lintje aan hun vlaggenstok.
Op het einde van de dag was de voldoening groot want de verloren 
schat van kapitein Zeewind werd teruggevonden.
‘PIRATEN…AHOY !’



sportnieuws



sportnieuws

Tussen vier vuren

Op woensdagnamiddag 27 april stond “Tussen 4 vuren” op het pro-
gramma voor de jongens en meisjes van het 3de en 4de leerjaar.
Na een lange tijd konden de kinderen eindelijk nog eens deelnemen 
aan een sportieve activiteit op woensdagnamiddag.
‘Tussen 4 vuren’ is een spannend balspel dat gespeeld wordt met een 
team van 10 spelers.
Tijdens de lessen bewegingsopvoeding en tijdens de middag werd 
meermaals geoefend om het spel en de spelregels goed onder de knie 
te krijgen.
34 enthousiaste kinderen schreven zich in. 
We namen deel met 3 ploegen: een ploeg jongens en meisjes van het 
3de leerjaar, een ploeg meisjes van het 3de en 4de leerjaar en een 
ploeg jongens van het 4de leerjaar.
Elke ploeg speelde 5 wedstrijden tegen ploegen uit andere scholen.
Het werd een zeer succesvolle namiddag.

De jongens en meisjes van het 3de leerjaar behaalden een gedeelde 
1ste plaats met 4 overwinningen en 1 nederlaag.
De meisjes van het 3de en 4de leerjaar behaalden de 1ste plaats 
met 4 overwinningen en 1 gelijkspel.
En jawel, ook de jongens van het 4de leerjaar behaalden de 1ste 
plaats met 5 overwinningen.

Een dikke proficiat aan alle deelnemers voor dit prachtige resultaat 
en een extra pluim voor het enthousiasme, de aanmoedigingen en 
de fair play!

Iedereen was trots om bij Broederschool Driegaaien te horen.



sportnieuws



nieuws uit de klas

Het vijfde leerjaar neemt deel aan een project rond ‘intergenerationeel 
leren’. Dat is samenwerking tussen onze school, hogeschool Odisee en 
WoonZorgCentrum 'De Gerda'. 
We gaan 4 keer activiteiten doen met de bewoners van het WZC. 
Eerst kregen we in de klas meer uitleg over het project. Stagejuf Laura 
en Kaat (medewerker WZC) vertelden meer over de activiteiten en de 
bewoners.

Project met woonzorgcentrum

Op dinsdag 26 april ’22 gingen we een eerste keer naar het WZC.

Als eerste activiteit hadden de stagejuffen een speeddate bedacht. 
De leerlingen en bewoners leerden elkaar beter kennen door vragen te 
beantwoorden. Sommige groepen speelden ook samen een spelletje.

Leslie, Lotte, Esma met Sofie             Fien en Elijonah met Hugo



nieuws uit de klas

Tristan en Miel met Leo  Mevlüthan en Juul met Juliette

 Luna en Angeliek met Maria          Benne en Rayan met Lucienne 

Jitse en Dion met Leo     Anaïs en Loene met Lydie 

Tolgahan en Ensar met Margriet

Zowel de bewoners, als de leerlingen en de leerkrachten hebben 
er enorm van genoten! We kijken al uit naar onze volgende acti-
viteit samen. 
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als bomen vertellen ...
IETS DOEN OF NIETS DOEN
MAAKT EEN WERELD
VAN VERSCHIL.

Luister je mee naar de bomen?
Hoor je het ruisen van de wind?
Maak nu een kruin hoog in de wolken.
Takken die buigen met een zucht.
Blaadjes die zweven in de lucht.

Luister je mee naar de bomen?
Hoor je het ruisen van de wind?
Pluk nu de appels uit de bomen.
Pluk nu de peren, o zo zoet.
Ik geef een kusje op je snoet.
Luister je mee naar de bomen?
Hoor je het ruisen van de wind?
Dans rond de mooie grote bomen.
Adem maar dieper in en uit.
Het is een wonder, God ik fluit.

Lied Jan Vandenbergh

Knutseltip
Versier een boom in je 
tuin of buurt met lintjes, 
vlagjes, hartjesslingers.
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Speelhoekje

Lente  Overtrek de lijnen.



Speelhoekje



 

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


