De laatste dagen
en de laatste vragen
van het geleden jaar
staan voor de deur,
de bomen kouder
en de dromen ouder
maar de verwachting
nog vol gloed en kleur
want wij geloven:
het licht van boven
is niet te doven
stelt niet teleur
voor alle vragen
van alle dagen
achter de einder
achter de deur.

AvW

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR.

Beste schoolvriend
Het verhaal van KERSTMIS is altijd
bijzonder…
in de steden zien we prachtige en
kunstige versiering en „lichtspektakels‟…
op pleinen van dorpen staan er vaak kunstige kerststallen…
je wordt er stil van.
Kerstmis is op zoek gaan naar het Licht…
de ster die ons zoekt…
ze is niet ver…
ze ligt af en toe, gewoon, in onze handen…

Van harte
Een vredige en Zalige Kersttijd
en een gezond en gelukkig Nieuwjaar!
Chris De Clippeleire, directeur

KALENDERNIEUWS JANUARI 2014.
wo 1

Voor iedereen een GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

ma 6

Feest van Driekoningen.
Hervatting van de lessen.
Instapdag voor ingeschreven peuters.
De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar gaan
zwemmen.

di 7

Start van de nieuwe inschrijvingsperiode voor broers en zussen
(geboortejaar 2012).

wo 8

Nm : SVS- activiteit : Ringstick voor de kinderen van het 3de en
4de leerjaar in onze sporthal.

do 9

Fruitdag.
16u : Personeelsvergadering : er is vandaag dus geen studie!

do 16

Fruitdag.

vr 17

Zwemmen voor de 1ste kleuterklas van juf Mieke.

ma 20

De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de, 4de en 6de leerjaar gaan
zwemmen.
Spelletjesnamiddag voor de 2de en 3de kleuterklas.

di 21

20.00u : vergadering van het oudercomité (vergaderzaal 1 ste
verdieping Schoolhuis)

wo 22

Nm : SVS activiteit : Badminton voor de kinderen van het 5de en
6de leerjaar in onze sporthal.

do 23

Fruitdag.

vr 24

Vertelvoormiddag voor peuters en 1ste kleuterklas.

ma 27

Start van de verkeersweek met agent Rob.
Nm : Het 4de leerjaar gaat naar de Stadsschouwburg voor de
voorstelling „Rosie en Moussa en de brief van papa‟ van ‟t Arsenaal.
Het 5de en 6de leerjaar gaan naar de bibliotheek voor een lezing
van Guy Didelez.

wo 29

Slotmoment LIFT-project
voor de 3de kleuterklas, samen
met de ouders en Guus en
Trompie.

do 30

Fruitdag.
Nm : Het 3de en 4de leerjaar gaan naar de bibliotheek voor een
lezing van Bavo Dhooge.

vr 31

Zwemmen voor de 3de kleuterklas van juf Evelien en juf Tine.
We vieren Lichtmis. (2 februari)

NOTEER ALVAST VOLGENDE DATA VOOR FEBRUARI 2014!
ma 3
Pedagogische Studiedag voor de leerkrachten : GEEN SCHOOL!
do 13
oudercontacten over het semestrieel rapport voor de lagere
school. (Meer info volgt)
vr 28
Carnavalstoet.

FAMILIENIEUWS.
Op 3 december 2013 overleed
mevrouw Jeanne Geleyn, moeder van
Gudrun Van Eynde (oud-collega van onze school).
Op 3 december 2013 overleed
mevrouw Maria Baert, moeder van
Herman D‟Hollander (collega Nieuwstraat).

Onze oprechte deelneming!

Op 2 december 2013 werd Lili geboren!
Een kleindochter voor Marc Van Erck
(vroegere directeur van onze school).
In december werd Akran geboren!
Een broertje voor
Firdaous El Imrani (1ste kl.).

Proficiat!

WEETJES EN WATJES,
DITJES EN DATJES.
BELANGRIJK!
INSCHRIJVINGEN voor BROERS en ZUSSEN.
Beste ouders
Heb je al een kind dat bij ons op school ingeschreven is voor
kleuteronderwijs en lager onderwijs, dan krijgen broers en
zussen die moeten ingeschreven worden voor volgend
schooljaar voorrang.

De inschrijvingsperiode loopt van maandag 6 januari
2014 tot en met donderdag 28 februari 2014.
Laat uw kind ZEKER inschrijven in die periode want vanaf
vrijdag 1 maart 2014 vervalt de voorrang voor inschrijving.
Neem tijdig contact met de school.
Hartelijk dank.
Chris De Clippeleire, directeur

BEZOEK VAN DE TALENTINSPECTEURS.
Op maandag 25 november vertelde directeur Chris
‟s morgens op de speelplaats dat hij een filmpje had
gekregen waar we zeker eens naar moesten kijken.
Dus gingen we allemaal naar de eetzaal en bekeken
het filmpje van de inspecteurs Controla en Inspecta.
Deze inspecteurs gingen al bij verschillende scholen
langs maar vonden geen school waar iedereen een talent had.
En… op dinsdag 3 december was het onze beurt.
De inspecteurs zouden in onze school op zoek gaan naar talent.
Elke klas werkte rond talenten en ging op zoek naar het talent van
elke leerling, juf of meester. Ze tekenden of schreven hun talent op
een papiertje en daarvan werden badges gemaakt.

Op dinsdag 3 december droeg iedereen (leerlingen, juffen, meesters,
de directeur, de juffen van het secretariaat) zijn badge en konden
we elkaars talent ontdekken.
‟s Middags bezochten de inspecteurs Controla en Inspecta alle
klassen en ze zagen dat het goed was.
Op het einde van de schooldag kwamen we eindelijk te weten of we
geslaagd waren. Inderdaad, Driegaaien is een school vol talenten. Nu
hangen er mooie medailles in de gangen die we kregen van de
inspecteurs.

Om te eindigen zongen we samen het liedje dat we in de klas geleerd
hadden.
“Er is altijd iets, waar je goed in bent. Jij bent ook een ster in deze
circustent!

Laat iedereen maar zien, waar je goed in bent!”

LEERKRACHT IN DE KIJKER !

(door de reporters van het 5e leerjaar)
Donderdagmiddag gingen Kato, Jitse en Ayla op bezoek
bij juf Cynthia. Na het interview kwamen ze enthousiast
terug in de klas.
“Zo schattige peutertjes!” en “We kregen mokjes van de juf.” Zij
kennen juf Cynthia al wat beter en we willen jullie ook die kans geven.

Kato: Wat doe je op onze school?

Ik ben de juf van de peuters. Als juf Sofie niet op school is, sta ik in
de klas.
(In het Gaaike van november konden we kennismaken met juf
Karolien. Omdat zij zwanger is, staat juf Cynthia nu bij de peuters.)

Ayla: Wat vind je leuk aan het werken met de jongste kleuters?

Het zijn kinderen die nog maar pas naar school komen en dus nog veel
moeten leren. Ik vind het fijn om hen dat allemaal te leren.

Jitse: Waarom wou je kleuterjuf worden?
Ik werk graag met kindjes.

Kato: Je werkt hier nog maar pas. Wat vind je al van onze school?

Ik vind het fijn dat de school niet zo groot is. Er is een leuke sfeer
zowel bij de leerlingen als bij de collega‟s.

Ayla: Op welke andere scholen heb je nog gewerkt?

Ik werkte op de Sint-Catharinaschool in Sinaai en op Spoele in
Lokeren.

Kato

juf Cynthia

Jitse

Ayla

Jitse: Wat zijn je hobby‟s?
Ik houd van dansen!

Tot slot de snelle vragenronde (door alledrie de interviewers).
Lievelingskleur: roos
Lievelingsdier: hondje, ik heb zelf een chihuahua.
Geluksgetal: 4
Lievelingsprogramma: Gossip girl
Lievelingsliedje: Avicii met Wake me up
Bedankt voor het interview!!!

WAAR ZAG U ONS DE VOORBIJE MAAND…
Vanuit het oudercomité willen wij alle ouders,
kinderen en personeelsleden graag een warm,
gezond en energiek 2014 toewensen!
Het oudercomité wil graag de spreekbuis zijn van alle ouders
van onze school. Omdat wij op de hoogte willen blijven van wat
er leeft bij jullie, organiseren wij in de loop van deze maand een
enquête. Er zullen vragen gesteld worden waarop je
een antwoord kan aankruisen, maar er zal evenzeer
plaats zijn voor suggesties en ideeën van jullie.
Met jullie antwoorden kunnen wij dan aan de slag gaan om samen
met directie en leerkrachten te bekijken wat er zeker goed is
en moet behouden blijven en waar we de school nog kind- en
oudervriendelijker kunnen maken.
We rekenen dus echt op jullie medewerking en hopen
dat er heel wat formulieren terug naar school gebracht
worden! Natuurlijk houden wij jullie op de hoogte van
de resultaten.
Wie graag mee wil vergaderen, is welkom op
dinsdag 21/1/2014 om 20u in het schoolhuis.
Het oudercomité

DE SPEELHOEK.
Kleuters.

Lagere school.
Schrap in het rooster horizontaal en verticaal de 20 instrumenten uit het
lijstje. De overgebleven letters vormen de titel van een wonderlijk
dierenlied.

Driegaaienstraat 8
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03/780.92.12.
Fax 03/766.02.30.
http://www.broeders.be
info@basis3.broeders.be

