
 

 

Nieuwsbrief 5        

februari ‘18 

SCHOOLJAAR 2017-2018 

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

  

Nieuws 

 

geboorte: 

 
 

        Giliano, °19/01/2018 

broertje voor Giovanni Van der perre 

(1C) 

        Simon, °7/2/2018 

broertje voor Willem Crevits (1KLB) 

        Tom, °20/2/2018 

broertje voor Liam Lammens (2B) 

 

overlijden:   

 
 

 30/01/2018 Julien Vergauwe 

overgrootvader van Nathan De 

Bosscher(1KlA) 

 

 02/02/2018 Lea Van Durme, 

grootmoeder van Henri Aelbrecht 

(6A) 

 

 03/02/2018  Germaine Gielen  

overgrootmoeder van Camille (3A) 

en Rune (6A) Van Bouchaute 

 

  17/02/2018   Firmin Boone 

grootvader van juf Karen (3B) en 

overgrootvader van Anna (2B) en 

Julie Mattens (3KLB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbije activiteiten  

30/1 De leerlingen van het 6de leerjaar lazen sprookjes voor met de 

kamishibai voor de kleuters van juffen 

Greet, Katrien, Sylvie en Rani.   

Er was eens...  

zie website blog van 2KLB, 6A en 6B 

 

 

 

2/2 Op vrijdag 2 februari  namen 25 

gemotiveerde ploegen deel aan een zeer 

afwisselende, spannende quiz ! Dankzij het 

enthousiaste publiek, de vele helpende 

handen van collega’s, een professionele 

voorzitter en zijn  jury en 2 goedlachse quizmasters werd deze editie een 

succes.  Proficiat aan alle deelnemers en nogmaals dank aan Selexion 

Vanneste die zorgde voor de hoofdprijs op de prijzentafel.   

foto’s zie website: http://www.sfb-melle.be/fotos-2017-2018.html 

2/2 Op 2 februari bezochten wij het NTGent Minnemeers achter de 

 schermen. (5de lj. A en B)  

  foto’s : zie website lager blog 5A  

 

 

 

 

 

 

9/2 We vieren carnaval op school, ook in de 

opvang en in de klassen…  

 zie website lager en kleuter blogs 

 

 

 

 

 

   

 

http://www.sfb-melle.be/fotos-2017-2018.html


 

 

UIT DE KINDERMOND 

 
 

 

“Juf ,ik heb een echte eenhoorn 

gezien  in het bos” ( eekhoorn) –  

(1KL.B) 

~ 

“Mijn papa heeft een “betaalbare” 

job gekozen” 

“Juf, waar ligt de enkeldarm?” (6A) 

 

~ 

Computerklas: “Juf, ik ga al mijn 

oorverwarmers aandoen he!” 

(koptelefoon) (2KLB) 

 

 

WISTJE DAT… 

 
de kinderen van het 5de en 6de  lj. de 

hoofden bij elkaar staken om 

nieuwe anti-pestborden te 

ontwerpen voor de speelplaats? De 

resultaten zijn geweldig en zullen 

binnenkort te bewonderen zijn op de 

speelplaats. 

 

 

 

9/2  Vrijdag voor de vakantie schminkten 

de kinderen van het vijfde leerjaar 

hun leesvriendje uit het tweede 

leerjaar. Het was zeer fijn! (5A en 2B) 

 zie website, lager blog 2B 

 

 

5-9/2 In de lessen Wereldoriëntatie startten we met het nieuwe thema 

 ‘Handig die handen!’. We hebben het over 

 klusjes, hobby’s en beroepen. 

 Daarom kregen we bezoek van mama's en 

 papa's met heel wat diverse beroepen. (2A en 2B)

 zie website, blog lager 2AB 

          

feb. We kregen een initiatieles 

schermen van juf Diane en we 

vonden dit ongelooflijk tof! 

3KL.A/B/C zie website, blog 3KLA+B  

 

 

TIK TAK SFEERBEELDEN (peuters en 1ste kleuterklassen)  

zie website, blog kleuter  

 

 

20/2 Deze week starten we met de voorbereiding van de eerste 

communie om de viering wat te laten groeien in de klas. (1A,B,C) 

 

21/2 Ons loepmoment vond 

plaats onder een stralend 

zonnetje...al swingend op 

een leuk melodietje werd 

het duidelijk : SAMEN IS 

BETER!!  

 

MEER FOTO’S op website SFB http://www.sfb-melle.be/fotos-2017-2018.html  

 

Komende activiteiten 

2/3  Mondiale dag + Koffiestop  

7/3  Animal Tails (5A) 

8/3  Medisch onderzoek (2KLA) 

9/3  Medisch onderzoek (2KLB) 

14/3  Animal Tails (5B) 

15/3  Oudercontactavond lager (deel 1) 

19-21/3 Cultuurklassen (4A/B)  
20/3  Oudercontactavond lager (deel 2) 

21/3  School van Toen (3B) 

27/3  Oudercontactavond 4de lj (deel 2) 

28/3  School van Toen (3A) / Kinderrechtenwandeling (6de lj.) 

29/3  Sobere maaltijd (lager) 
30/3  Rapport 5 

Van maandag 2 april tem.zondag 15 april  

PAASVAKANTIE  


