
 

Twee maanden lang 

kende ze rust, de 

Broederschool aan de 

Mandellaan.  Dan trekt 

het leven zich weer op 

gang.  

Fietsen rijden aan, een 

bel rinkelt, een hand 

gaat omhoog en groet. 

Boekentassen slinge-

ren rond, enkele meis-

jes praten op de speel-

plaats, enkele jongens 

spelen voetbal. 

Een nieuw schooljaar 

bruist van leven en 

energie! 

 

School 

             is  

                 Cool! 

 

S portdag,  

21 september.   

 

’s Morgens vertrokken we 

naar Brugge, en daar speel-

den we spelletjes en deden 

we opdrachten zoals dassen-

roof, tussen twee vuren, 

vliegtuigje maken en werpen, 

voetbal aan de voet en rond 

de kegel, enzovoorts. In de 

namiddag gingen we naar 

Centerparcs in De Haan. We 

gingen van de glijbanen, 

zwommen tussen de golven 

en hadden veel plezier. Maar 

toen moesten we ook weer 

weg en dat was jammer. In 

een klein woordje: de sport-

dag was SUPERTOF!!  

Febe Verhulst, klas 1Ad 

Met hart en ziel: terug naar school 
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Directeurs Jan 

Schaubroeck en 

Kristof Degryse 

staan altijd klaar 

met een vriendelijk 

woord... 

… en soms met 

een strenge blik!  

:-) 

De Broederschool 

is een kleine 

school, waar je 

méér bent dan een 

nummer. 

De Broederschool 

zet in op modern, 

toekomstgericht 

onderwijs 

Er zijn vier polen: 

moderne talen, 

economie,  

wetenschappen en  

wiskunde 
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“Nieuwe 

leerkrachten, 

nieuwe klas,  

misschien een 

nieuwe school. 

En kakelverse 

boeken in je 

rugzak!” 

 

Een warme groet van de directie 

V oor je het goed 

en wel beseft 

staat de half trimester 

vakantie al voor de deur. 

 

Gisteren nog zat je aan 

dat vakantiezwembad, 

ging je met de jeugdbe-

weging op kamp, sliep je 

in een tent. Maar onder-

tussen vervaagt het 

bruin van je huid al 

weer, en zie je nauwe-

lijks nog de aftekening 

van je zomers zwem-

pak... 

September bracht de 

schoolbel weer terug in 

je leven.  Nieuwe leer-

krachten, een nieuwe 

klas, wie weet ook een 

nieuwe school.  Vrien-

den die je twee maan-

den niet gezien had.  

Een rugzak vol met  

kakelverse boeken... 

Maar het ijs brak tijdens 

onze kennismakingsdag 

en onze sportdag. 

Een carwash en koffieta-

fel door de eerstejaars 

bracht wat geld in het 

laatje voor het driedaags 

avontuurlijk weekend in 

Durbuy eind mei 2013.  

De jongens en meisjes 

van 6 emt trokken op 

uitwisseling naar Siena, 

in het wondermooie 

Toscane. 

In het weekend van 22 

september zongen we 

op de Botermarkt ons de 

longen uit het lijf voor 

‘Sing for the climate’.  

Wat een geluk dat leden 

van ons schoolkoor Alle-

gria ons op de juiste 

toonhoogte hielden. 

In oktober begon het 

echte werk.  Dankzij de 

studiebegeleiding had je 

vast en zeker goede re-

sultaten op de half tri-

mester proefwerken.  En 

daarna kwamen je ou-

ders kennismaken met 

je leerkrachten en kon-

den ze je vorderingen 

bespreken met je leer-

krachten.  

Ondertussen kleuren de 

bladeren van de bomen 

in de mooiste tinten van 

geel en groen, tovert de 

herfstregen spinnenweb-

ben tevoorschijn in de 

tuin.  Het ideale moment 

om dat nieuwe boek te 

lezen dat je op onze 

Boekenbeurs kocht... 

 

 

Kristof Degryse 

Jan Schaubroeck 

directeurs 
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De Kennismakingsdag 

P A G I N A  3  
 

O p dinsdag 4 sep-

tember hadden 

we een kennismakingsdag 

met alle leerlingen en klasti-

tularissen van het eerste 

jaar. 

Eerst stonden we stil  bij de 

start van een nieuw school-

jaar. Daarna gingen we te 

voet naar ‘t Rhodesgoed in 

Kachtem om daar te spelen 

in het bos. Per klas speel-

den we in twee groepen 

tegen elkaar touwtrekken, 

tussen twee vuren, net-

bal,... Toen de spelen afge-

lopen waren, gingen we 

picknicken en kregen 

we een lekker ijsje. Na 

het eten speelden we 

een bosspel waarbij 

we via spelletjes te 

weten kwamen dat de 

gezochte leerkracht 

mevrouw Biebuyck 

was. We keerden terug 

in de warme zomerzon. De 

kennismakingsdag was zeer 

tof en we leerden elkaar zo 

snel kennen. 

Arne Vanden Bulcke, 1Aa 

 

En ze zongen goed en mooi, 

want de Broederschool 

heeft een schoolkoor, met 

de vrolijke naam Allegria. 

Elke donderdagmiddag kun 

je hen horen als je in de 

Mandellaan voorbij komt. 

Kom je ook? 

Jan, Korneel, Arne, Steffie, 

Lisa, en nog zoveel ande-

ren.  

Ze waren er allemaal op de 

Botermarkt in Roeselare, 

voor Sing for the Climate. 

 

Sing for the Climate! 

 

“Zingen in 

Allegria is fun, 

want dan heb 

je de hele dag 

die liedjes in je 

hoofd!”  
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op zoek naar dieren en 
planten die in het bos wo-
nen. 
Voor het veldwerk land-
schap waren we in groep-
jes aan de slag. Elke groep 
kreeg de taak een zestal 
opdrachten te vervullen.  
We moesten op 
die manier ant-
woorden op vra-
gen als: ‘Welke 
soorten land-
schappen zijn 
er? Waarin ver-
schillen ze? Uit 
welke elementen 
bestaat een 
landschap?’  
We kregen eerst 

O p 17 september 
2012 gingen alle 

eerstejaars naar Bulskamp-
veld voor een veldwerk bos 
en een veldwerk land-
schap, voor de lessen na-
tuurwetenschappen en 
aardrijkskunde.   
“We moesten zelf de ver-
schillen tussen een open 
veld en een bos onder-
zoeken.  Daarvoor moesten 
we met een anemometer, 
een thermometer, een ge-
luidsmeter, een lichtmeter,
… de niet-levende of a-
biotische factoren waarne-
men en meten. Daarna 
gingen we met  determi-
neerkaarten en potloepen 

luchtfoto’s, maar al vlug 
merkten we dat die onvol-
doende zijn om alle land-
schapselementen te kun-
nen weergeven. Maar geen 
probleem, een  topografi-
sche kaart loste alles op!” 

Beestig Boeiend in Bulskampveld 

O 
nze eerstejaars gaan 
een heerlijk lang week-

end naar Durbuy. 

Sport en spel, maar vooral ge-
zellig samen zijn, elkaar en hun 

leerkrachten anders leren ken-
nen—dat is de bedoeling. 

Om de kosten te drukken orga-
niseerden ze een mega-carwash 

op de speelplaats van de Broe-

derschool. 

In rijen stonden ze aan te schui-

ven, en om het wachten wat te 
verzachten hadden de ouders 

een bar ingericht.  Er was koffie 

en taart voor de zoetekauwen, 
en heerlijke barbecue voor wie 

iets hartigs wou. 

Een propere auto dankzij de eerstejaars 

Ik vond het wel tof dat we een 

carwash hebben georganiseerd. 

En zo fantastisch dat er leer-

krachten hebben meegeholpen! 

De mensen die de taarten en 

cakes gebakken hebben verdie-

nen ook wel een pluim, want 

het gebak was enorm lekker. 

Kortom, het was een geweldig 

geslaagde avond. 

Elke Salembier, 1Aa 


