Beste schoolvriend
Tijdens de startviering op 13 september
hebben we het symbool van ‘een tandwiel’
in de kijker geplaatst…
De tekst op de pagina hiernaast
is de kern van onze boodschap.
Met dit ‘charter’ willen we van start gaan
en ieders talenten in de schijnwerpers plaatsen
gedurende het komende schooljaar.
We willen ‘zorg dragen’ voor mekaar in
3 grote woorden:
‘SAMEN KNAP’ – ‘FAIR PLAY’ – ‘INZET’.
Een boodschap die we willen uitdragen in
klasafspraken,
speelplaatsafspraken,
vriendschapsmomenten,…
Lieve kapoenen,
Beste ouders
Laten we er samen werk van maken…
Van harte
een vriendelijke oktobergroet
Chris De Clippeleire, directeur

Bij de opening van het nieuwe schooljaar…

‘ELK TANDWIEL HEEFT ZIJN PLAATS…’
Een klok werkt pas als alle tandwielen in elkaar passen.
Je kan dit vergelijken met de leerlingen van onze school.
In onze school willen we meer dan eens de aandacht vestigen op het GOEDE en het
POSITIEVE in elkaar. Iedereen verdient het om een eerlijke kans te krijgen, om het beste
van zichzelf te tonen.
Ieder verdient het om zijn talenten in de schijnwerpers te zetten.
We kiezen voor het tandwiel: …

‘SAMEN KNAP’ … ieder van ons wil zijn best doen om goed samen te werken en te zorgen voor de
ander.

‘FAIR PLAY’ … we gaan voor een speelplaats waar iedereen mag meespelen… voor een klas waar niet
alleen ‘de grote monden’ het voor het zeggen hebben.

‘INZET’ … we gaan de uitdaging aan om samen op zoek te gaan naar wat we allemaal kunnen.
Elk schooljaar is een nieuw beginpunt, een nieuwe kans naar de
toekomst…
Onze ‘tandwielen’ kunnen pas draaien en goed werken… als iedereen
meedoet…
DAAR GAAN WE SAMEN VOOR!
Alle juffen en meesters
Directeur Chris

KALENDERNIEUWS OKTOBER 2013.
di 1

Nm : Spelletjesnamiddag in de eetzaal voor
2de en 3de kleuterklas.

wo 2

Circusvoorstelling voor de kleuters n.a.v.
10 jaar Scholengemeenschap Basisonderwijs Sint-Nicolaas. .

do 3

Vm : Guus en Trompie komen op bezoek voor de 3 de kleuterklas.
Nm : Circusvoorstelling voor de lagere afdeling n.a.v. 10 jaar
Scholengemeenschap Basisonderwijs Sint-Nicolaas.

vr 4

Werelddierendag… wees lief voor je huisdier
De peuters van juf Sofie/juf Caroline en kleuters van juf Mieke
gaan zwemmen.
Vandaag wordt het eerste maandrapport meegegeven.

za 5

Dag van de leerkracht… zet je juf of meester eens in de ‘bloemen’!

ma 7

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

di 8

14 u : theatervoorstelling ‘Later, als ik dood ben’ van Het Paard
dat vliegt voor 5de en 6de lj. in de Stadsschouwburg.

wo 9

GEEN SCHOOL! De leerkrachten volgen een pedagogische
studiedag!

do 10

Eerste fruitdag. Kinderen die hiervoor intekenden, krijgen een
stuk fruit. Andere kinderen brengen als tussendoortje voor de
voormiddag zelf een stuk fruit mee!

ma 14

19.30u : Ouderavond over het LIFT-project voor 3de kleuterklas.

di 15

Eerste gezond ontbijt. (uitnodiging volgt)
De peuters en kleuters van 1ste en 2de kleuterklas gaan naar de
Stadsschouwburg voor de voorstelling ‘Wasdief’ van vzw Karton.

wo 16

Vm : De kleuters van de 3 de kleuterklas en de kinderen van het
1ste leerjaar gaan op herfstwandeling naar de ‘Hoge Kouter’.
Nm : 4 tegen 4 voetbaltornooi voor 3de en 4de leerjaar op de terreinen
in Sinaai.
Nm : Een delegatie van leerlingen en leerkrachten van onze school
gaat naar het MOS-feest in Wetteren. Daar zullen we ons eerste
MOS-logo in ontvangst nemen!

do 17

Vm : Kronkeldiedoe (bewegingslandschap) voor het 1 ste lj. in Waasmunster.
Fruitdag.
Om 16 uur start de personeelsvergadering. Er is dus geen studie vandaag.
20u : vergadering oudercomité.

vr 18

Dag van de jeugdbeweging.
Zwemmen voor de kleuters van juf Anneke.

ma 21

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

do 24

Fruitdag.

vr 25

Grootouderfeest in de kleuterafdeling : de oma’s en opa’s worden
verwacht voor het optreden van hun kapoenen in de Sporthal van
de Broederscholen met nadien koffiemoment in onze eetzaal op
Driegaaien. Een uitnodiging volgt nog. Nu reeds welkom…

ma 28

Begin van de herfstvakantie, die duurt t.e.m. zondag 3 november.

NOTEER ALVAST VOLGENDE DATA VOOR NOVEMBER 2013!
ma 4
di 19
do 21

Hervatting van de lessen. Instapdag voor peuters.
Zwemmen voor het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar.
oudercontacten voor de lagere school.
oudercontacten voor de kleuterschool.

FAMILIENIEUWS.

Op 20 september is Stan geboren,
Een broertje voor Anouk Lentacker
(2de kleuterklas).

Proficiat!

WEETJES EN WATJES,
DITJES EN DATJES.
Graag uw bijzondere aandacht…
1. Rond de schoolpoort…
voor het respecteren van de schooluren en het tijdig aanwezig
zijn van zowel onze kleuters als onze leerlingen van de lagere
school.
De schoolpoort, langs de Sint-Annadreef sluit ongeveer 5
minuten na het belteken. Kinderen die te laat zijn moeten zich
melden via het secretariaat langs de voordeur aan de Pastoor
De Meerleerstraat 152.
De school is overdag alleen bereikbaar via het SchoolHuis aan
de Pastoor De Meerleerstraat. Dit om de veiligheid van alle
kinderen te kunnen garanderen.
De schoolpoort opent ‘s middags terug om 13.00 uur, kinderen
die naar huis gaan, kunnen niet vroeger op school binnen.
Voor het belteken ’s middags en ’s avonds is de schoolpoort
ongeveer een kwartier voordien geopend.
Dank voor uw medewerking en begrip!

2. Rond het MOS-logo…
Met fierheid mag ik u meedelen
dat onze school het 1ste luik van
het MOS-logo werd toegekend.
Dit logo zal uitgereikt worden
tijdens het MOS-feest op 16
oktober te Wetteren.
Uit het juryverslag: ‘We willen jullie alvast danken voor de fijne
samenwerking tijdens het voorbije schooljaar en ons eeuwige
respect uiten voor alles wat jullie voor het milieu en voor en met
de collega’s en de leerlingen realiseerden!’
‘De natuur voor alles, alles voor de natuur en omdat het milieu
er baat bij heeft!’, om jullie zelf te citeren.
Van harte PROFICIAT aan de werkgroep, alle kapoenen van
onze school, hun juffen en meesters voor hun inzet tijdens het
prachtige project WATER, jullie mogen fier zijn!
Ons verhaal krijgt een vervolg… dit hoor je nog wel…
Ik duim… en kijk uit samen met jullie…
Directeur Chris

SPORT OP SCHOOL.
1.Korfbalinstuif.
Op woensdagnamiddag 18 september stond de eerste sportactiviteit buiten
de schooluren op het programma.
35 kinderen van het eerste en tweede leerjaar maakten kennis met korfbal
tijdens een gevarieerde korfbalinstuif.
Aan de hand van een heleboel balspelletjes leerden ze deze sport beter
kennen.
Korfbal bleek een heel toffe sport te zijn !

Proficiat aan alle deelnemers !!!

2. Turnkring Jeroen
Maar liefst 72 kinderen van de lagere
school zijn lid geworden bij Turnkring
Jeroen:
25 kinderen van de eerste graad,
21 kinderen van de tweede graad en
26 kinderen van de derde graad.
Dit is opnieuw een bewijs dat er in
onze school zeer veel kinderen zijn
die graag bewegen en sporten.

Tof !
3.Vlaamse scholenveldloop.
Op woensdagnamiddag 25 september namen 70 kinderen van de lagere school
deel aan de Vlaamse scholenveldloop op De Ster.
Ruim meer dan de helft van alle kinderen van de lagere school wilden er die
namiddag bij zijn.
We zijn heel trots op al die sportieve kinderen !
Bedankt ook aan alle supporters die de kinderen kwamen aanmoedigen.
Een verslagje volgt nog in het volgende Gaaiken.

MOS-ACTIE DIAMANT: Bedankt!
In juni kreeg elke leerling van de lagere school 4
diamantstickertjes. Die kleefden ze op schoolmateriaal dat ze
dit jaar opnieuw wilden gebruiken.
Ook kreeg elke klas stickers die op klasmateriaal werden
gekleefd.

In september gingen we eens rond om te kijken waar we
diamantstickers konden vinden. Er waren veel leerlingen die de
boodschap van de actie begrepen hadden en hun schoolmateriaal
opnieuw gebruikten.

Bedankt om jullie schoolmateriaal een langer leven
te geven!
Binnenkort volgt er nog meer MOS-nieuws!

LEERKRACHT IN DE KIJKER !
(door de reporters van het 5e leerjaar)
In september zagen we juf Evelien terug op onze
school. Sommige leerlingen kenden haar nog want juf
Evelien heeft vroeger al op onze school gewerkt. Ece, Keo
en Ellen wilden weten hoe het nu met hun ‘oude’ juf is.

Ece: Wat doe je hier op school?

Iedere voormiddag sta ik in de derde kleuterklas. ’s Middags
ben ik thuis en dan zitten de kleuters samen bij juf Tine.

Keo: Je hebt vroeger nog op onze school gewerkt. In welke klas
was dat?
Ik was de juf van de peuterklas. Misschien weet je nog wel dat
jullie bij mij in de peuterklas gezeten hebben.

Ellen: Op welke andere scholen heb je al gewerkt?

Ik heb al op verschillende scholen gewerkt. Ik heb enkele jaren
in de Broeders Nieuwstraat gewerkt en in een school in
Elversele.

Ece: Vond je het leuk om terug op deze school te komen
werken?

Ja, dat vond ik heel leuk! Het is hier een leuke sfeer. Het is ook
fijn om de kinderen terug te zien die vroeger bij mij gezeten
hebben. Jullie zijn al veel gegroeid en veranderd!
Ik heb hier trouwens vroeger zelf op school gezeten.

Keo: Wat zijn je hobby’s?

Ik hou van winkelen, sporten, zorgen voor mijn 2 kindjes,
fietsen en lachen!

Ellen

juf Evelien

Keo

Ece

Ellen: Heb je kinderen?

Ik heb 2 dochters. Elodie is bijna 4 jaar en Elize is
1 jaar geworden.

Ece: Wat is je lievelingseten en kook je graag?

Ik kook heel graag. Ik maak graag spaghetti, cupcakes en verse
frietjes.
(De 3 interviewers kregen er al honger van! Ze willen zeker eens
van de kookkunsten van juf Evelien proeven. )

Keo: Waarom wou je kleuterjuf worden?

Ik vind de spontaniteit van de kleuters leuk.
Je kan ingaan op hun fantasie.
Ik knutsel graag.
Ook het zorgen voor de kinderen en hen eens knuffelen als ze
het nodig hebben zijn de leuke kanten van de job.

Ellen: Wat is je lievelingsuitstapje met je kinderen?

Goh, wij doen eigenlijk wel veel leuke dingen. We gaan graag
samen op stap. Bijvoorbeeld naar een pretpark of een
kinderboerderij gaan. Zowel mijn dochters, man en ik houden
erg veel van dieren dus de kinderboerderij is toch één van onze
favoriete uitstapjes.

Bedankt voor het interview!!!

WAAR ZAG U ONS DE VOORBIJE MAAND…
Het schooljaar loopt nu goed en de 1ste verjaardagsfeestjes zijn ook al
gevierd. Vanuit de school wordt gevraagd om geen aparte cadeautjes uit te
delen, maar iets lekkers te voorzien voor de hele klas.
Om de afvalberg te beperken, kocht het oudercomité 2 verjaardagskoffers
aan.
In elke koffer zitten 30 bekers, 30 bordjes, 30 vorken en 30 lepels,
allemaal in plastic (van ikea).
Wie dus cake, taart, pudding of lekker drinken wil uitdelen, hoeft zelf geen
plastic of kartonnen bekertjes of bordjes meer mee te brengen. Je
verwittigt de juf op voorhand zodat die de koffer kan klaarnemen. Na het
feest wassen de ouders alles af en kan alles weer de koffer in, klaar voor
een volgend feestje!
We hopen dat velen hier gebruik van zullen maken, zo hebben de kinderen
een kleurrijk verjaardagsfeest en worden de vuilniszakken niet te zwaar.

Wie nog een leuk idee heeft, mag dit zeker doorgeven aan iemand van het
oudercomité. Als je graag zelf je zegje komt doen, ben je zeker welkom op
onze volgende vergadering die doorgaat op donderdag 17/10/2013 om 20u.

Het oudercomité

DE SPEELHOEK.
Kleuters.

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

