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BESTE OUDERS 

BESTE LEERLINGEN 

 

De drukke maand september zit er op. Kinderen en leerkrachten kennen 

elkaar al goed. De nieuwe leerlingen hebben de school al verkend. De 

warme zomer lijkt al ver achter ons te liggen. 

Deze maand valt er heel wat te beleven. Op 13 oktober is er ’s morgens  

voor de lagere school een gezond ontbijt ‘s middags voor de kleuters een 

gezonde lunch. Op 19 oktober organiseert de kleuterschool opnieuw een 

grootouderfeest. Meer informatie hierover volgt nog. Alle activiteiten voor 

deze maand vind je hier in de kalender. 

Ik wil langs deze weg nog eens aandacht vragen voor de bel van 8u.20. 

Als die gaat, starten de lessen. Kinderen die later op school komen, 

missen de start van de schooldag. De juf of meester moet dan soms 

gewoon opnieuw beginnen. En het is zo al vervelend voor een kind om 

nog de klas binnen te komen als de activiteiten al gestart zijn. Ouders, 

laat je kinderen tijdig op school aankomen! 

 

Directeur Bart 
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KALENDER 
 

ZA 1   

ZO 2   

MA 3 ZWEMMEN 3A, 3B, 4A 

DI 4 ‘LUCHT’ - LAIKA 3DE KLEUTERS + 1STE 

LEERJAREN 

WO 5 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  GEEN SCHOOL VOOR DE 

LEERLINGEN 

VELDLOOP DE STER BASISSCHOOL 

DO 6   

VR 7 ZWEMMEN UILTJES GROEP 1 

ZA 8   

ZO 9   

MA 10 MEDISCH SCHOOLTOEZICHT  5DE LEERJAREN 

ZWEMMEN  3A, 3B, 4A 

DI 11   

WO 12 RINGSTICK 3DE EN 4DE LEERJAREN 

DO 13 GEZOND ONTBIJT LAGERE SCHOOL 

GEZONDE LUNCH KLEUTERSCHOOL 

VR 14 ZWEMMEN UILTJES GROEP 2 

THEATER ‘BULLY BULLY’ 2DE EN 3DE KLEUTERS 

ZA 15   

ZO 16   

MA 17 ZWEMMEN 3A, 3B, 4A 

DI 18 FILM ‘CAPTAIN NOVA’ 4DE EN 5DE LEERJAREN 

WO 19 GROOTOUDERFEEST KLEUTERSCHOOL 

DO 20 PERSONEELSVERGADERING GEEN AVONDSTUDIE 

VR 21 ZWEMMEN RIKKI’S GROEP 1 

ZA 22   

ZO 23   

MA 24 ZWEMMEN 3A, 3B, 4A 

DI 25   

  
PEUTERPROBEERMOMENT PEUTERS 

GYMLAND 1STE EN 2DE LEERJAREN 

GUUS EN TROMPI 3DE KLEUTERS 

DO 27 ALLES MET DE BAL 4DE LEERJAREN 

VR 28 ZWEMMEN RIKKI’S GROEP 2 

RAPPORT LAGERE SCHOOL 

ZA 29 HERFSTVAKANTIE 
 

 
 

ZO 30 

MA 31 
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JAARTHEMA 
 

Gelukkige kinderen, gelukkige leraren in een gelukkige school. 

Daarnaar willen we streven dit schooljaar: voor minder gaan we niet! 
 

Geluk is een levenshouding: op een optimistische manier in het leven 

staan, je goed in je vel voelen, jezelf doelen stellen en die realiseren, zin 

zoeken in het leven, veerkracht opbouwen, samenleven met anderen en 

de juiste keuzes maken. 

Zo staat geschreven in ons inspiratieboek “Geluk voor kinderen” van Leo 

Bormans.  

Een hele boterham, jawel! En behoorlijk ambitieus, dat ook.  

Maar we zouden Basisschool Broeders Nieuwstraat niet zijn als we 

verlegen zouden zitten voor een uitdaging. 
 

Gelukkig krijgen we hulp van de 10 geluksvogels. Elke maand vliegt een 

nieuwe vogel rond in onze school, op de voet gevolgd door twee curieuze 

ontdekkingsreizigers/ornitologen: Vero en Vera. Wat leren we deze 

maand? Leren we hoe we onszelf kunnen zijn? Of misschien dat delen 

ons blij maakt? Of leer ik hoe ik kan tonen hoe ik me voel? 
 

“Een jaartje vol geluk” is dan ook het jaarthema voor dit schooljaar. 

We wensen het ook jullie van harte toe! 
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Kwebbel en Kwibus op bezoek bij de peuters en Vero en Vera op bezoek 

in de lagere school. 

 

 

Broeders gaat klas-overschrijdend 
 

Massage vindt iedereen wel leuk en deugddoend. Zowel jong als oud. Dus 

hadden Juf Katrien en Juf Brenda het idee om hun thema “Ballonnen en 

ballen” te verrijken met een massage. Wat? Wat heeft dat met masseren 

te maken? 

Heel eenvoudig. Ze gingen de peutertjes verwennen met een massage 

met een bal. Rollen met de bal over de buik, rollen met de bal over de 

benen, rollen met de bal over de rug. Maar wie gaat dat doen? Heel 

eenvoudig, de jongsten van de school werden verwend door de oudsten 

van de school, het zesde leerjaar. 

Na een korte kennismaking werd er volop gerold en gemasseerd en zowel 

de peuters als de zesdejaars, waren dol op de activiteit. Wat een leuk 

idee en fijn moment. 
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Uiteraard werd er ook gespeeld, gegooid én vooral geleerd én ervaren. 
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COMPUTEREN 

 

 

Sinds dit jaar zijn er chromebooks op school. Die worden vooral in de 

hogere leerjaren gebruikt maar de kinderen van 3B mogen deze ook 

gebruiken. Tijdens de les bij juf Marjolein mochten de leerlingen van 3B 

ze al eens uitproberen. Zo is het wel heel leuk leren in de klas! Meester 

Aaron is ook al langs geweest en heeft uitleg gegeven over de kinderen 

hun eigen e-mailadres. Samen met meester Aaron hebben de kinderen 

een nieuw wachtwoord gekozen en hebben ze meer trucjes geleerd om te 

gebruiken tijdens het computeren. De kinderen van 3B kijken er naar uit 

om de chromebooks veel te gebruiken in de klas!. 
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DE UILTJESKLAS 
 

 
 
 
 
 

 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe start… 
1 september 2022….19 blije 
kindergezichtjes, 2 blije juffen in de 
Uiltjesklas, spannend hoor! 
We vliegen er meteen in: spelen, spelen en 
nog eens spelen want de 1e weken zijn 
belangrijk voor ons als klasgroep. We willen 
een echte vriendengroep zijn. We gebruiken 
nog geen kiesbord, iedereen mag spelen 
waar en met wie hij/zij wil. Elkaar leren 
kennen, grenzen aftasten, afspraken 

naleven, geloven in jezelf, eens iets anders 
proberen, op onderzoek uitgaan…het kan 
allemaal. Zolang we respect hebben voor 
elkaar! Ik weet het nu al, ook dit jaar 
hebben we geluk, ook dit jaar is onze 
Uiltjesklas een zeer toffe groep! 
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HULP GEVRAAGD 

 

Wil jij je kind ook met een gerust hart naar school sturen? 
Wij met het Oudercomité wel. We kunnen dit echter niet alleen. 
 

Wat kan jij doen? 
 

· Wees hoffelijk. 
· Hou rekening met alle weggebruikers  
  (voetgangers, fietsers, bromfietsers,  
  stepgebruikers,…). 
· Probeer zoveel mogelijk te voet of met de fiets  
  naar school te komen.  

· Kom je met de auto: parkeer je op een reglementaire plaats. 
· Besef dat de Nieuwstraat een fietsstraat is: fietsers mogen NIET 
  ingehaald worden door auto’s.  
 

Wist je dat: 
 

· Je maximaal 350 meter moet stappen voor de verste parking in de  
  buurt van de school. 
· Je ’s ochtends tot 9 uur GRATIS kan parkeren op het Hendrik  
  Heymanplein. 
· Je ook op het Kroonmolenplein en onder de Grote Markt kan parkeren. 
· Je door te voet naar school te komen, je een stap in de richting van een  

  goede gezondheid zet. Zowel voor jezelf als ouder als voor je kind. 
 

 

 
#wijwilleneenschoolstraat 
 
 
 
 

De actie van het oudercomité aan 
de schoolpoort op 16 september 
(Strapdag) haalde de krant. 
En deze maand hebben we een 

afspraak met de mobiliteitsadviseur 
van de stad Sint-Niklaas om de 
situatie te bespreken en hopelijk te 
verbeteren. 
Dankzij de inzet van ons 
oudercomité! 
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NIEUWS UIT DE EENDJESKLAS 

 

Vorige week maakten we samen hartjeskoekjes. Dat was leuk en lekker! 
 

    
 

     
 

Een tijdje geleden gingen we samen met de kikkerklas op zoek naar 

verstopte eendjes en kikkers in de tuin van onze school. Als het mooi 

weer is proberen we zo veel mogelijk buiten te spelen. 
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De eerste maand in de Eendjesklas. 
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OPVANG OP SCHOOLVRIJE DAGEN 
 

Elke school heeft een aantal schoolvrije dagen en pedagogische 
studiedagen.  Via de maandberichten van september en de 
schoolwebsite brachten wij de ouders hiervan op de hoogte. 
 
Ouders die op een schoolvrije dag gebruik willen maken van de 
buitenschoolse opvang nemen zelf contact op met de dienst op het 
nummer 03/778 36 49 of via mail sprinkhaan@sint-niklaas.be 
De opvang gaat dan door op een centrale opvangplaats van zodra er 10 
kinderen zijn ingeschreven voor die dag.  

 
Ook de eventueel nog beschikbare plaatsen voor de groepsopvang tijdens 
de herfst- en kerstvakantie werden vanaf deze week weer 
opengesteld!   
 
Wie dus nog op zoek is naar opvang voor deze periodes surft best 
supersnel naar https://sint-niklaas.kwandoo.com/activity/indexNoCredit 
 

 

ENERGIE 
 

Zoals op vele plaatsen zal er ook op school zo zuinig 
mogelijk worden omgegaan met energie. De 
verwarming zal wat lager worden gezet dan 
vroeger. Hou hier rekening mee en zorg ervoor dat 
onze leerlingen warm gekleed zijn op koude dagen. 

 
 

13 



PERFECT! 

 

Eindelijk! Vijf jaar hebben we moeten wachten 
om weer toneel te kunnen en mogen spelen. 
Onze laatste productie “Rikske de 5de” dateert 
immers al van februari 2018. En ook deze keer 
is het weer een samenwerking tussen heel wat 
scholen:  

 

• drie basisscholen: Broeders Nieuwstraat, Broeders Driegaaien,  

H. Hartschool Tereken  

• vier secundaire Broederscholen: Eerstegraadsschool, Handel, 

Humaniora en Biotechnische en Sport Weverstraat 
 

En we zijn er weer helemaal klaar voor. Een enthousiaste ploeg 

leerkrachten van de deelnemende scholen heeft samen met regisseur 

Stefan Van Guyse het stuk gekozen dat op 10, 11 en 12 februari 2023 op 

de planken gebracht zal worden: 

 

“ Perfect!” (naar het verhaal van Jos Dom) 

 
 

 

Het wordt een muzikaal verhaal 

waarin leerlingen vanaf het 5de 
leerjaar tot het laatste jaar 
secundair, ouders en leerkrachten 
zich afvragen of perfect zijn echt 
wel nodig is. Een actueel thema in 
tijden waarin de sociale media niet 
meer uit ons dagelijks leven weg 
te denken zijn. 
Zingen, acteren, musiceren,… het 
komt allemaal aan bod tijdens de 
repetities en voorstellingen. 

 

De audities zijn intussen achter de rug en de cast is samengesteld. En 

ook deze keer staat er weer heel wat talent van eigen bodem te 

trappelen om er samen met de hele ploeg een onvergetelijk avontuur van 

te maken. 
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Wil je ons helpen en steunen? Dat kan op verschillende manieren: 
 

• hou de speeldata (10, 11, 12 februari 2023) zeker al vrij in je 

agenda en koop je tickets van zodra ze beschikbaar zijn (online 

kaartenverkoop) 

• koop advertentieruimte in ons programmaboekje (meer info volgt) 

• helpende handen voor, tijdens en na de voorstellingen komen zeker 

van pas om de kinderen te begeleiden, de gezellige bar te 

bemannen, mee te helpen bij de opbouw of opruim 
 

We zijn ervan overtuigd dat het project schooltoneel een grote 

meerwaarde betekent voor de deelnemende leerlingen en hopen jullie 

alvast warm te kunnen maken voor één of meerdere voorstellingen. 

 

        Juf Nicole, productieleiding 

 

 

 

FAMILIENIEUWS 
 
 

 

 
 

 

Op 6 september werd Fran geboren. Zij is het dochtertje 
van juf Yasmine en Tom en het broertje van Lars. 

 
 

 
 

 

Op 12 september werden Nilan en Levano geboren, de 
tweelingbroertjes van Illana (5A), Liana (2B) en Emiliano 
(Rikki’s). 

 

 

Op 26 augustus zijn Sultan (bijenklas) en Lian (berenklas) 
grote broer en zus geworden van Kyan en Ilyan. 
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NIEUW SPEELTUIG 
 

Op de speelplaats van de lagere school werd een nieuw speeltuig 

geplaatst. Op maandag 26 september was de officiële ingebruikname. 

Het lint werd doorgeknipt door Liana uit 2B. 
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VERBIND DE STIPPEN EN KLEUR 
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WOORDZOEKER ‘HET WEER’ 

 

 F L O G E T T I H M R  

 K O U D E T N I E U I  

 Z M K W I N D C U A J  

 S O L E G A H T T H M  

 N A N R I N A T D A P  

 E R F N V R W S O B L  

 E D F Y E S D I N N E  

 U V B P S S I M D H K  

 W M M F H J C L E I K  

 B E R E G E N H R K E  

 T O N W E E R B I L N  

 M E S K I L B P U J B  

 U G A L S R E E N I N  
 

 

 

Te zoeken woorden: 

BLIKSEM KOUDE RIJMPLEKKEN 
BUI MIST SNEEUW 

DONDER NEERSLAG TEMPERATUUR 
HAGEL ONWEER WIND 
HITTEGOLF REGEN ZONNESCHIJN 
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