WOORDJE VAN DE DIRECTEUR.

LENTE
Het landschap…
komt als een kelner
op ons toe
met weiden op zijn handen…
naar H. De Coninck
Beste schoolvriend
De voorbije maand april hebben we kunnen genieten van heerlijk
lenteweer… het leek wel vakantiesfeer, dit prachtige weertje
deed ons proeven van de schoonheid van de natuur… mooie
bloesems en nieuw leven in de weide… de zon was echt wel van
de partij, hopelijk stelt ze ons de komende maanden niet teleur
en kunnen we genieten van haar heerlijke warme stralen… laat
de komende zomer maar even zonnig zijn… het is nog niet
zover… we hebben nog héél wat te doen…
Op de voorbije ‘Bross Cross’ hebben we opnieuw zoveel inzet en
talent mogen zien, fier kunnen we zijn op de mooie prestaties
van onze meisjes en jongens… en de toffe deelname van de
juffen en de meesters, een dikke PROFICIAT aan allen want
‘meedoen is immers belangrijker dan winnen’!

10 mei… ‘SCHOOLFEEST’ dat brengt ons in alle creativiteit bij
de sfeer rond ‘Circus’, we hopen u te kunnen begroeten, u bent
van harte welkom!
Graag mijn felicitaties aan onze meisjes en jongens die het
Vormsel ontvangen en aan de kapoenen die op Hemelvaartsdag
hun Eerste Communie doen. Maak er een fijne dag van en geniet
met de hele familie van deze bijzondere gebeurtenis.
PROFICIAT!

Beste ouders
Lieve kapoenen
We hebben nog 2 drukke maanden voor de boeg, vol van
activiteiten, feestdagen, … we piepen even naar de komende
zomervakantie… maar goede moed voor wat nog komen gaat!
Zéér graag
een stralende meigroet
Chris De Clippeleire, directeur

KALENDERNIEUWS MEI 2014.
do 1

Dag van de arbeid : vrije dag, GEEN SCHOOL!

vr 2

Lokale verlofdag: GEEN SCHOOL!

za 3
zo 4

Plechtige Communie en Vormselweekend

di 6

Personeelsvergadering. Er is vandaag dus geen studie.

wo 7

Nm: SVS-activiteit: Atletiek voor het 3e tot 6e lj. in het
Gerard Bontinckstadion op De Ster.

do 8

Fruitdag.
Het zesde maandrapport wordt vandaag meegegeven.

za 10

SCHOOLFEEST… van harte WELKOM!

zo 11

MOEDERDAG… zet mama in de bloemen…

ma 12

De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de lj. gaan
zwemmen.

do 15

Fruitdag

vr 16

Vertelvoormiddag voor de peuters en de eerste kleuterklas.
Sportdag op school voor de lagere school.

zo 18 t.e.m. Bosklassen te Herbeumont voor het 6de leerjaar.
vr 23

ma 19

Spelletjesmiddag voor de kleuters van de 2de
en 3de kleuterklas.

di 20

Nm : Sportmarkt voor de kinderen van het 5 de leerjaar
op de Grote Markt.

vr 23

Zwemmen voor de kleuters van de 3de kleuterklas.

ma 26

De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de lj.
gaan zwemmen.

di 27

Workshop ‘Viesvuilland’ voor onze peuters en kleuters.
20.00 uur: vergadering oudercomité in de vergaderzaal
SchoolHuis (1ste verdiep).

wo 28

Nm: SVS-activiteit: Minivoetbal voor het 5e en 6e leerjaar
in onze sporthal.

do 29

OLH Hemelvaart : GEEN SCHOOL!
Eerste Communie. De viering start om 8.30u in de kerk van
Sint-Jan De Doper. Iedereen is van harte welkom!

vr 30

Brugdag : GEEN SCHOOL!

NOTEER ALVAST VOLGENDE DATA VOOR JUNI 2014!
ma 2
Medisch schooltoezicht op school voor de 1ste kleuterklas,
juf Mieke.
di 3
‘Ontbijten is gezond’ op school.
ma 9
Pinkstermaandag: GEEN SCHOOL!
do 19
Schoolreis voor kleuter- en lagere school.
vr 20
Facultatieve verlofdag : GEEN SCHOOL!

FAMILIENIEUWS.
Op 18 april overleed
Mevrouw Marie-Louise Van Croonenburg,
Moeder van Stefan Van der Aa
Directeur Handel – Broeders.
Op 6 april overleed
De heer René Audenaert,
Grootvader van Evelien De Breuck
(juf 3e kleuterklas).

Onze oprechte deelneming.

GELUK BESTAAT UIT DRIE DINGEN:
IETS OM VAN TE HOUDEN
IETS OM TE DOEN
IETS OM NAAR UIT TE KIJKEN

(spreekwoord China)

Onze hartelijkste felicitaties
aan onze Vormelingen (6de leerjaar):
Esslyn De Pauw

Bjarne Verleysen

Ruth Peleman

Emely Willekes

Fleur De Smedt

Fien Grootjans

Cédric Pollet

Liesl Schult

Luna Ferket

Lars Kessels

aan onze Eerste Communicanten (1ste leerjaar):
Lander Van der Have
Hailey De Caluwé
Lukas Vergauwen
Kobe Cappaert
Kato Neirinckx
Karsten Deblaere
Stella Van Overschelde

Leonora Ogbomo
Tess Peleman
Kasper Verbeke
Wenke Lossie
Joren Deblaere
Jorre Coppens

PROFICIAT aan ouders, meter en peter en de familie.

WEETJES EN WATJES,
DITJES EN DATJES.
1.Schoolfeest
Op zaterdag 10 mei bent u van harte
welkom op ons schoolfeest.

De leerlingen kregen een affiche mee naar huis. Hang deze
affiche zeker aan je raam want ook dit jaar maak je kans op een
mooie prijs!

Ons schoolfeest is dit jaar opnieuw in samenwerking met de CM.
We kunnen gebruik maken van de obstakelbaan.

We willen alle ouders die vorig jaar aanwezig waren nog eens
bedanken want dankzij jullie steun konden we nieuw materiaal
kopen voor de turnzaal.
We kochten:
- een nieuwe radio (woofer)
- hoepels
- 2 goals voor op de kleuterspeelplaats
- jongleersjaaltjes
- danslinten
- klimtoestel
- kleurenschijf met kleurendobbelsteen en velcro
werpballetjes
- 3 grote dobbelstenen

2.De courant
Traditiegetrouw kunnen we via de jaarlijkse Courant eens
binnen kijken bij onze Broederscholen. Deze keer is het geen
‘papieren’ Courant, maar een eigentijdse, elektronische versie!
Op onze website www.broeders.be kan u de Courant bekijken.
Lees zeker ook het verslagje met foto’s over onze school!
3.Onze school verdient een bingelprijs!
Onze school verdient een Bingel-prijs...
Bingel is een oefenplatform dat mooi aansluit bij de methodes
en handboeken die we op school gebruiken. De leerlingen
oefenen in de klas, in de computerklas of thuis.

Ondertussen maakten de leerlingen van onze school al 154.000
afzonderlijke oefeningen. Ze hebben niet alleen samen veel
oefeningen gemaakt, ze hebben individueel ook méér oefeningen
gemaakt dan een gemiddelde leerling op bingel.
In september zal de bingelwebsite volledig
vernieuwd worden.
We kijken er alvast naar uit!

4. Sportkamp Turnkring Jeroen
Voor de vakantie werden de boekjes van het sportkamp van
Turnkring Jeroen meegegeven met de leerlingen.
Je kan meegaan op sportkamp van zaterdag 2 tot en met
vrijdag 8 augustus. We verblijven in jeugdcentrum
‘Drieboomkesberg’ in Westmalle.
Ondertussen zijn er al 62 inschrijvingen voor het sportkamp!
Vergeet niet in te schrijven want dit wil
je echt niet missen!

5. Secretariaat
Het secretariaat van de school in het SchoolHuis
is niet altijd bereikbaar, omwille van onvoldoende
secretariaatsuren, daarom delen we
nogmaals de openingsuren mee voor de bereikbaarheid:
maandag: 08.15 – 12.15 uur
dinsdag: 08.15 – 12.15 uur / 13.30 – 14.30 uur
woensdag: 08.15 – 12.00 uur
donderdag: 08.15 – 12.15 uur / 13.30 – 16.30 uur
vrijdag: 08.15 – 12.15 uur / 13.30 – 14.30 uur

SPORT OP SCHOOL.
1. MEESTER OP DE FIETS
Met de fiets deelnemen aan het verkeer is niet vanzelfsprekend.
Een bekwame fietser is de fiets meester.
De Stichting Vlaamse Schoolsport zet haar ervaring inzake
bewegingsopvoeding en motorische ontwikkeling in en helpt de jonge
fietser vaardiger te maken.
Daarom organiseerden we op school, samen met SVS, de
fietsvaardigheidstraining “Meester op de fiets” voor alle kinderen van
de lagere school op 27 en 28 maart. Met speciaal ontworpen
materialen kon een ruime variatie aan fietsvaardigheidsproeven en
een fietsparcours gerealiseerd worden.

2. SVS DANS voor 1e en 2e leerjaar

Deze jongens en meisjes deden mee aan de activteit ‘Dans’
van SVS. De dansjuf zorgde voor leuke dansjes en iedereen
deed heel goed mee!

3. VOETBALTORNOOI 8 TEGEN 8.
Het 8 tegen 8-voetbaltornooi voor het 5de en 6de leerjaar vond
plaats op woensdagnamiddag 2 april.
Met 3 ploegen trokken we naar de terreinen van VK White Boys :
- een ploeg meisjes 5de en 6de leerjaar :
Ellen, Aleyna, Ece, Sien, Bedrija, Ouissame, Jitse, Hasse,
Fien, Emely
- een ploeg jongens 5de leerjaar :
Jens, Jarco, Andreas, Ward, Tibo, Marwan, Yasin, Keo, Celil
- een ploeg jongens 6de leerjaar :
Lars, Kaan, Esslyn, Ibo, Oruc, Ilhan, Pieter, Ilyas
De meisjes van het 5de en 6de leerjaar hadden er zin in. Er werd
gestreden voor elke bal.
De wedstrijden waren spannend.
Driegaaien – OLV Presentatie B
0–2
Driegaaien – OLV Ten Bos
1–0
OLV Presentatie A – Driegaaien
0–2
Don Bosco – Driegaaien
1-0

De jongens van het 5de leerjaar verloren hun wedstrijden, ondanks
hun grote inzet.
De tegenstanders waren te sterk.
Veel ervaren spelers maakten het onze jongens niet makkelijk.
Maar ondanks de moeilijke wedstrijden bleef de motivatie om er
het beste van te maken.
OLV Ten Bos – Driegaaien
Driegaaien – OLV Presentatie B
Driegaaien – College
OLV Presentatie A – Driegaaien
Driegaaien – Don Bosco

2-0
0–4
0-4
5–0
0–6

In de reeks van de jongens van het 6de leerjaar bleken de
verschillende ploegen aan elkaar gewaagd. Met mooi voetbal zorgden
onze spelers voor aangename wedstrijden.

Driegaaien – OLV Ten Bos
OLV Presentatie – Driegaaien
Driegaaien – College
Driegaaien – Heilige Familie

0–0
0–1
0–1
0–1

Proficiat aan alle deelnemers !
Op het einde van het tornooi kregen alle deelnemers een ‘fair play
badge’. Dik verdiend !

SAM DE VERKEERSSLANG
Van 24 maart tot 28 maart voerden we
met ‘Sam De Verkeersslang’ campagne
om zo veel mogelijk actief en milieuvriendelijk
naar school te komen.
We legden er wel de nadruk op dat dit veilig moest gebeuren.
Vele kinderen kwamen te voet of met de fiets naar school.
Zo hadden we aandacht voor een beter milieu (minder vuile
lucht), een betere gezondheid (door meer te bewegen) en meer
veiligheid (minder auto’s).
Tijdens de actie mochten de kinderen ronde stickertjes kleven.
Zo konden ze ook meermaals een beloning krijgen: een lange
speeltijd, meer muziek op de speelplaats, een sticker,
een versnapering, …

Hopelijk houden velen het ook na de actie vol om te voet of met
de fiets naar school te komen.
Fijn ook dat vele fietsers een valhelm en een fluorescerend
jasje droegen voor meer veiligheid.

MOS-NIEUWS
In de paasvakantie knutselde het MOS-team
de nieuwe compostbakken in elkaar.
De bakken kregen een mooi plaatsje
naast onze diertjes.
Nu kunnen we dus verder sorteren.
We hebben al aparte vuilbakken voor
restafval, PMD, papier en karton en
sinds 22 april ook voor GFT. Op de
speelplaats staat de GFT-kruiwagen. De leerlingen doen hun GFTafval eerst in de kruiwagen zodat we zeker zijn dat het juiste afval in
de compostbakken gaat.

De leerlingen van het 5e
leerjaar werden opgeleid
door de compostmeesters
en zij gaan het GFT-afval
verder verwerken.

We willen niet alleen beter sorteren, ons afval op school verminderen
was ook één van onze MOS-doelen.
Dankzij de hulp van jullie, ouders en leerlingen, lukt dat al goed. We
zorgen voor minder afval door onze boterhammen in een brooddoos te
steken in plaats van aluminiumfolie.
Veel kinderen gebruiken een drinkbus
of vullen hun plastic flesjes opnieuw.
Door je koekjes in een doosje te stoppen, hebben we ook minder
koekjespapier op school. Helaas brengen nog veel kinderen
voorverpakte koeken mee dus daar wilden we iets aan doen.
Op vrijdag 25 april kwam
de MOS-brigade weer in
actie om te controleren
hoeveel leerlingen hun
koeken in een doosje
stoppen.
Wie in orde was op
maandag of dinsdag
kreeg een kaartje. Op
woensdag kon je met dat
kaartje een beloning afhalen bij de MOS-brigade.
Foto’s en resultaten van deze actie krijgt u in het
Gaaike van juni en via de website van de school.

3LD BEZOEKT DE KRINGWINKEL

LEERKRACHT IN DE KIJKER !

(door de reporters van het 5e leerjaar)
Kato, Ayla en Jitse mochten donderdag juf Erica
interviewen. Weet je niet wie juf Erica is? In dit
interview leer je haar beter kennen!

Kato: Wat doe je op onze school?

Ik sta in de derde kleuterklas. Ik vervang juf Tine omdat ze al
een tijdje ziek is. Ik vind het heel tof in de derde kleuterklas!

Ayla: Wat vind je zo leuk aan werken met de oudste kleuters?
Je kan de kinderen veel bijleren. Je ziet ze ook letterlijk en
figuurlijk opgroeien.

Jitse: Waarom wou je kleuterjuf worden?

Eerst dacht ik eraan om juf te worden in de lagere school. Ik
was leidster bij de scouts en dat is bij kinderen met dezelfde
leeftijd als in de lagere school. Toch koos ik voor kleuterjuf.

Kato: Je bent niet echt nieuw op onze school. Enkele jaren
geleden was je ook al even op school te zien.

Dat klopt! Ik heb hier mijn stage gedaan en toen was ik hier dus
ook al eens kleuterjuf. Het is fijn om de kindjes te zien die
toen in mijn klas zaten. Wat zijn ze groot geworden! Het is een
heel leuke school met toffe collega’s.

Jitse

Kato

juf Erica

Ayla

Ayla: Op welke andere scholen heb je nog gewerkt?

Ik heb al op verschillende scholen gestaan om leerkrachten voor
1 of meerdere dagen te vervangen.

Jitse: Wat zijn je hobby’s?

Ik ben net gestopt bij de scouts.
Ik dans en ben begeleider bij
de sportkampen in (zomer)vakantie.

Kato: Wat is je lievelingseten?

Ik eet graag Italiaans. Maar eigenlijk eet ik het liefst
wortelstoemp met saucissen, echte boerenkost!
Ik maak graag dessertjes met chocolade,
als het maar niet te lang duurt. (lacht)

Ayla: Wat vond je zelf het leukste thema
dat je uitwerkte met de kleuters?

Het sprookjesthema en het thema rond de boerderij. Je kan
dan veel verhalen vertellen.

Jitse: Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Ik verkies een sportieve vakantie in de bergen van Spanje.
Ook India is één van mijn favoriete vakantiebestemmingen.

Bedankt voor het interview!

DE SPEELHOEK.
Kleuters.
Geef de tekening en de juiste schaduw dezelfde kleur.

Lagere school.

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

