
 

schooljaar 2015-2016 

22/01  Op vrijdag 22 januari trokken we naar het Design museum in 

  Gent om op zoek te gaan naar de klokken van Vader Jacob.

  1ste leerjaar A,B en C   

 

29/01  We leren in de lessen Wero over ‘beroepen’. Na het 

interviewen van onze eigen ouders, bezochten we ook een 

slagerij. We kregen een rondleiding achter de toonbank, 

mochten koteletten snijden en kregen een lekker stukje 

‘Mayaworst’. Bedankt slagerij ‘t Keyserken!  

zie website – blog 2A  

 

 

2/2 Op lichtmis genoten we met onze 

meters/peters  van een lekkere pannenkoek. 

Daarna schminkten ze ons,   

wat een leuk feest! 1ste en 6de leerjaar.  zie website  - blog 6A+6B 

 

8/2 Carnaval! 

Het was een gek zicht in 2B: ridders, prinsessen, 

cowboys, ninja's en een halve zoo. Zij kregen les 

van niemand minder dan James Bond!  

zie website  - blog 2B 

 

 

 

 

 

15/2-4/3 We werken rond het thema ‘Ik verzorg me’. We tonen trots wat 

  we al allemaal kunnen en oefenen verder om zelfstandige 

  peuters te worden: tanden poetsen, neus snuiten, zich wassen, 

  kleren aantrekken,... zie website – BLOG PEUTERKLASA 

 

 

Voorbije Activiteiten   

   

 

Nieuwsbrief 6        

29/02/2016 

SCHOOLJAAR 2015-2016 

  

Nieuws 

geboorte: 

 

 

25/01/15 : Anne-Laure 

zusje van Lucas (2A) en Sander 

(3KLA) De Vuyst 

 

 

 

overlijden:  

 

 

°26/07/1930 - 22/01/2016 :  

Roger Sleeuwaert 

 

overgrootvader van Rhune 

Sleeuwaert (2A) 

 

 

25/02/2016 : 

Frans Van Doeselaar, 

opa van Lio (3B) en Noa (5A) 

Verbeeck 

 



 

16/2-18-2 In het kader van Safer Internet Day ontvingen we een 

werknemer van Proximus die met ons de gevaren van 

hetwereldwijde web besprak. Ook met het toneel “Net op ‘t 

Net” in Studio M werd op ludieke wijze aan de alarmbel 

getrokken.  Een gewaarschuwd iemand is er 2 waard...zie 

website - blog 6A 

 

17/2  Vanaf nu kunnen onze leerlingen 

lekker chillen en bijpraten in de chill-hoek. Deze 

chill-blokken zijn een geschenk van het 

oudercomité. DANKUWEL! zie website, SFB in 

beeld, fotoalbum en facebookpagina SFB Melle

  

 

23/2  De leerlingen van het tweede jaar Latijn van SFI bereidden een 

verhaaltje voor dat ze vandaag aan ons kwamen voorlezen. In kleine groepjes 

luisterden we aandachtig en genoten we van de leuke verhalen. Een toffe 

ervaring! (3A) zie website, lager, blog 3AB 

 

Check klasblog 3B voor nieuws van afgelopen activiteiten !! 

 

Komende activiteiten 

17/3+22/3 Oudercontacten kleuter 

21/3-23/3 Net voor de paasvakantie gaan we 

onze provinciehoofdstad ontdekken! 

STADSKLAS 4A&B 

 Volg de avonturen van het 4de 

leerjaar via de website, blog 4de 

leerjaar, stadsklas…  

 

21/3-23/3 En het 2de leerjaar trekt er ook op uit! Boerderijklas te 

Gijzenzele in de Vierhoekshoeve. 

 Volg de avonturen van het 2de 

leerjaar via de website, blog 2B 

24/3  Sobere maaltijd     

 

25/3  Rapport 4   

 

28/3-10/4 Paasvakantie 
 

 

Belangrijke mededeling 

11/3 MONDIALE DAG 

 

 KOFFIESTOP om 15u30 

 
De ingrediënten van de 

Koffiestop zijn: een kopje 

koffie, een gezellige babbel 

en een vrije bijdrage voor 

de strijd tegen ongelijkheid. 

 
 

Uit de kindermond 

In 3B kwam er van alles uit de 
kindermond :  
 

- de kogeltjes van de engeltjes = hagel 
 

- het is 5 minuten voover (= kies maar 
juf : voor of over) 3 uur 
 

- blauwmees of luchtmees : het kunnen 
wel eens nieuwe namen voor de 
pimpelmees zijn 

 


