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Nieuws 

 

 

overlijden: 

 

 

 

 2/11/2018                      

Godelieve Vanneste, 

overgrootmoeder van Hannes 

(4A), Viktor (2A) en Jasper (2B) De 

Cock 

 

 3/11/2018                      

Julien Beke, 

grootvader van Julian (3KLA) en 

Jules-Eloise (2KLB) Houwen 

 

 

 

 

 

 

Voorbije activiteiten 

5/11 Wat een feest! Vandaag zijn er 6 

nieuwe peuters gestart. Welkom 

lieve vriendjes. (PKLA) 

zie website kleuter klasblog juf Lies  

(foto’s bij thema op een rode paddenstoel) 

 

6/11 Uitstap Designmuseum (1A&B) 

 zie website lager blog 1A en 1B 

 

 

 

 

9/11   Verkozenen voor KINDERGEMEENTERAAD VAN GEMEENTE  MELLE: 

  

Elise (5A), Elias (5A),  

Manuella (5B), Xander (5B),  

Lies (6A), Kobe (6A). 

 

 

 

Zij zweerden aan de burgemeester om trouw hun 

mandaat uit te voeren tijdens de eedaflegging. Op de 

eerste kinderraad werd kennis gemaakt met de collega 

raadsleden en wensen, vragen en opmerkingen uitgewisseld. 

 

 

13/11 Sportdag: schaatsen en zwemmen 

(4A&B)  
 zie website lager blog 4A en 4B 

 

  

 

 

13/11 Bezoek kazerne Dossin (6A&B)  
zie website lager blog 6A en 6B 

 

 

http://www.sfb-melle.be/


 

 

SCHOOLPARLEMENT 

Welkom aan de nieuwe leden! 

Flor, Frode, Bo, Amandine, 

Lina, Jelco, Kobe, Lies waren 

de winnaars van de 

afgelopen verkiezingen.  

Proficiat aan deze 

gemotiveerde ploeg ! 

 

 

 

 

 

UIT DE KINDERMOND 

 

 Twee leerlingen tegen 

elkaar in de 

boekenhoek: “Wie 

vind jij het leukste, ik of 

Sinterklaas?” (1A) 

 

 Mijn oma is ook 

‘gecremineerd’  

(2de LJ)  

 

12-16/11 Wafelbak WARMSTE WEEK…  

Elke dag werden er wafels gebakken! 

Dank aan alle ouders, grootouders voor 

de helpende  handen! 

Meer sfeerbeelden op onze 

facebookpagina SFB MELLE, en op onze 

website,  

http://www.sfb-melle.be/fotos-2018-2019.html 

 

 

20/11  Zesde leerjaar leest een prentenboek 

  voor aan de derde kleuterklassers 

  zie website lager en kleuter blog 3KL 

  en 6A&6B 

 

19-23/11 Enkele grootouders kwamen voorlezen in onze klas n.a.v. de 

“voorleesweek”. (2A&B&C) 

 zie website lager blog 2ABC 

 

 

14+28/11  Workshop bij 

‘Animal tails’ 

(3A&3B) 

 zie website lager 

blog 3AB 

 

 

Komende activiteiten 

3/12   Zwemmen 3KLA 

6/12   Sint op school 

   Zwemmen 3de leerjaar 

14/12   Soep op de stoep 15u30 

17/12   Zwemmen 3KLB 

19/12   Kerstviering 

20/12   Bezoek Toontje (6A en 6B)   
   Zwemmen 3de leerjaar 

21/12   Rapport 3  

 

NOTEER ALVAST 

KERSTVAKANTIE 

van 24 december 2018  

tem. 6 januari 2019 


