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WELKOM

Beste ouders, kinderen en sympathisanten van onze school,

Het nieuwe schooljaar loopt ondertussen reeds vlot. We hebben ons 
plekje gevonden in de nieuwe klas en kennen onze nieuwe juf of mees-
ter al goed. We zijn er meteen ingevlogen en de eerste toetsen en acti-
viteiten zijn al achter de rug. 

En wat hebben we geluk dit schooljaar want er zijn ‘geluksvogels’ ge-
spot op school. Lees de avonturen van de geluksvogels elke maand in 
het Gaaiken. 

We kijken uit naar de vele nieuwe avonturen. We hebben er zin in. We 
wensen jullie allemaal een fijn schooljaar met heel veel geluksmomen-
ten, groot en klein.

Veel leesplezier.

Team Driegaaien



Kalender September

ma 26/7 Toneel Roodhapje 3de leerjaar (namiddag).
  Bibbezoek: Boek voor Beer 3de kleuterklas (voormiddag).

di 27/9 Schoolfotograaf.
  Toneel Roodhapje 4de leerjaar (namiddag).
  Stemmen leerlingenraad.

woe 28/9 Dag van de sportclub. vandaag mag je in je sportoufit van  
  je sportclub naar school komen.

do 29/9 Zwemmen 2 BKD.
  Stemmen leerlingenraad.
  Oudercomité om 20.00u.

Vr 30/9 Startviering nieuw schooljaar.
  Vieren jarigen van juli, augustus en september.



Kalender oktober

ma 3/10 Zwemmen 2-3-4

di 4/10 Toneel Lucht voor 3de kleuterklas.

woe 5/10 Dag van de leerkracht.
  Pedagogische studiedag. Vandaag is het GEEN school.
  Veldloop (namiddag) op De Ster.

do  6/10 Zwemmen 2 AKD.

vr 7/10 Fruitdag. Wie fruit bestelde via school, krijgt vandaag fruit  
  op school. Je hoeft dan zelf geen fruitje mee te brengen.

ma 10/10 Kronkeldidoe 1ste en 2de leerjaar in VTC de Meermin.
  Waasmunster.

woe 12/10 Ringstick voor 3de en 4 de leerjaar in sporthal Broeders.

do 13/10 Zwemmen 1 BKD.

vr 14/10 Fruitdag.

ma 17/10 Zwemmen 2-3-4.

di 18/10 Personeelsvergadering. Vandaag is het GEEN studie.
  Oudercomité om 20.00u.

woe 19/10 Grootouderfeest 9.00u. tot 12.00u. op De Ster.

do 20/10 Zwemmen 1 AKD.



Kalender OKtoBer

vr 21/10 Rapport 1.
  Fruitdag

di 25/10 Oudercontact lagere school op vraag.
  Oudercontact peuterklas.
  Kleuterprobeermoment van 9.00u. tot 11.00u. 

woe 26/10 Gymland voor 1ste en 2de leerjaar in sporthal Broeders  
  (namiddag).

do 2710 Zwemmen 3Bkd.
  Alles met de bal voor 4de leerjaar in De meermin
  Waas munster (voormiddag).

vr 28/10 Vieren van de jarigen van oktober.
  Fruitdag.
  Herfstwandeling in de voormiddag op de Hoge Kouter   
  voor 3de kleuterklas en 1ste leerjaar.

NOTEER ALVAST DEZE DATA VOOR NOVEMBER

di 15/11 Personeelsvergadering. Vandaag is er geen studie.

do 17/11 Oudercomité om 20.00u.

zat 19/11 Spaghetti-avond van het oudercomité.

di 29/11 Oudercontacten kleuterschool.



FAMILIEnieuws

Op 19 juli 2022 is Julliette Raes overleden,
de overgrootmoeder van Finn en Ine Joos (2ALD).

Onze oprechte deelneming.

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



SChoolnieuws

De Geluksvogels

Op 1 september maakten we kennis met Tjif en Tjaf, 2 vogelspotters. Ze 
waren op zoek naar geluksvogels. En ze hadden geluk! Ze vonden op onze 
school een nest met 4 grote witte eieren een nog heel wat kleine eitjes. In 
die kleine eitjes zaten voor alle kinderen geluksvogeltjes.
Maar wat zit er in die grote eieren? Spannend afwachten!
Dit nieuwe jaarthema brengt ons vast veel geluk.



SChoolnieuws

NIEUW op school!    De leerlingenraad

Je hebt er wellicht al van gehoord want iedereen is erg enthousiast! Je kan 
er op school niet naast kijken. Dit schooljaar starten we met een leerlin-
genraad! De verkiezingen zijn volop aan de gang. Maar liefst 44 leerlingen 
stelden zich kandidaat. Wat een succes!
Affiches worden gemaakt, programma’s bedacht en eind september wordt 
er gestemd. In het volgende Gaaike zal je kennis kunnen maken met onze 
nieuwe leerlingenraad. SPANNEND!! Je zal de verdere avonturen van de 
leerlingenraad ook kunnen volgen in de Gaaikes.



DE GELUKSVOGELS

Elke maand zal je hier een verhaal kunnen lezen over de geluksvogels., 
ons jaarthema.
Maak kennis met Ying en Yang.

Yin strekt zijn brede vleugels uit. Hij draait op zijn lange poten en 
springt hoog in de lucht. Yang doet hetzelfde. Strekken, draaien, sprin-
gen. Hun lange nekken steken hoog boven het riet uit. Dan trekken ze 
samen hun spitse bek open. Hun geroep klinkt over het moeras als een 
orkest van lepels en vorken. Daarna wordt het stil. Heel stil.

‘Ik moet vertrekken’, zegt Yin. Hij rilt en kijkt sip naar de grond.
Yang zet een hoge borst op en staart naar de zon. Hij zegt niets.
‘Ik zal deze plek nooit vergeten’, zegt Yin.
Er kwaakt een kikker. Maar de vogels laten hem met rust.

‘Wee je nog hoe lekker onze eerste kikker was?’ vraagt Yin.
‘We konden hem eerst niet te pakken krijgen. Ik struikelde over mijn 
poten en viel in de plas. We wisten nog niet dat je heel stil moet zijn 
om een kikker in je bek te krijgen.’ Yang lacht. De zon schittert in het 
water.

‘Vertrekken is helemaal niet leuk’, zegt Yin. ‘En ik kan niets meene-
men.’ Yang plukt voorzichtig twee veertjes uit zijn staart. Hij geft ze 
aan Yin. Die verstopt de veertjes voorzichtig in zijn eigen vleugel.

‘Ik zal altijd aan je denken’, zegt Yin. ‘Ze zeggen dat de reis lang is. Heel 
lang. Maar hoeveel keer kort is dan één keer lang? Misschien moet 
ik wel zevenhonderd rivieren over. Ik zal gewoon rechtdoor vliegen. 
Alsof er maar één weg is. Eén snelweg door de lucht. Zouden er ook 
wegwijzers boven de wolken staan?’ Yang schudt met zijn kop.

De grijze wolken hangen nu laag boven de wuivende bomen. Ze zitten 
vol regen, klaar om open te barsten.



DE GELUKSVOGELS

‘Hoe zou de bovenkant van een wolk eruitzien?’ vraagt Yin. ‘Ik heb 
nog nooit boven de wolken gevlogen. Maar nu moet het wel. Dan kan 
ik drijven op de wind.’ Ze kijken samen naar de hoge bergen ver weg. 
Die houden de wolken nog even tegen. 

‘Aan deze kant is de berg donker’, zegt Yin. ‘Zou hij aan de andere kant 
ook zo donker zijn? Vanaf de grond kun je nooit twee kanten van de 
berg tegelijk zien. Als ik erover vlieg, zal ik eindelijk de hele berg zien. 
Zou hij groen zijn aan de andere kant? Of paars of blauw of roze?’



DE GELUKSVOGELS

Yin kijkt naar Yang. Even knipperen ze met hun ogen. ‘Roep je nog 
één keer met me mee?’ vraagt Yin.
Yin en Yang strekken samen hun vleugels uit. Eerst maken ze een klei-
ne sprong in de lucht. Dan draaien ze hun nek en springen ze samen 
wel een meter hoog. En nog eens. En nog eens. Ze staan recht als een 
stok in het water. Dan zwaaien ze met hun poten en vleugels. ‘Je zou 
me nog kungfu en karate leren’, zucht Yin. ‘En tai chi. Maar de tijd is 
om. Hoelang duurt tijd eigenlijk? En wat is het verschil tussen gisteren 
en morgen?’
Ze trekken samen hun grijze bek open en kijken naar boven. Hun 
orkest van lepels, vorken, messen en pannen klinkt schel over de wui-
vende bomen tot aan de hoge bergen. De echo blaast de ketelmuziek 
terug tot in het moeras. De lage wolken laten hun eerste, zachte drup-
pels vallen. 

‘Nu moet ik echt vertrekken’, zegt Yin. ‘Ik zal je missen.’
Hij gaat recht op zijn poten staan, spreidt zijn blauwgrijze vleugels 
open en neemt een aanloop. Daar gaat hij. Steil omhoog naar de wo-
len en bergen voor zich. Omkijken kan hij niet.

Dan gaat Yang recht op zijn poten staan, spreidt zijn vleugels open en 
neemt een aanloop. ‘Ik vlieg met je mee’, zegt hij.



DE GELUKSVOGELS



speelhoekje

Zoek de 10 verschillen



speelhoekje



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


