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

  

Nieuws 

 

geboorte: 

 

 

     Emma, 
 
      ° 9/12/2016,  
              zusje van                                                       
 Marcos Ogen Exposito (1C) 

 

      Norah, 
 
      ° 6/1/2017,  
              dochtertje van                                                       
 juf Lies (PKLA) 

 

overlijden: 

 
 

   Kris Ossieur  

° 22/12/1956,  23/1/2017 

 oma van Jole (3KLA)  en 

 Jakob (1KLA) Mollet 

 

 

 

 

Voorbije activiteiten 

9-20/1 We leerden wat meer over de tijd in onze 

klas, we kunnen nu zelfs al de uren lezen! 

Wie weet reizen we binnenkort wel eens 

door de tijd… zie  website- kleuter blog 

3KLB 

 

14/1  4A waagde zich aan de ‘mannequin 

challenge’, bekijk het resultaat op onze 

blog! zie website lager blog 4AB 

 

16/1 Op ontdekking in het beroepenhuis !  

 zie website lager blog 6A en 6B 

 

  

 

 

 

19/1 Beroepen uitgebeeld met 

plasticine in een tof 

stopmotionfilmpje.  

 zie foto’s website lager blog 6A en 6B  

 

23/1 Wij gingen naar de dansvoorstelling ‘Bounce!’ in 

 de Kopergietery te Gent.  

 zie website lager blog 2B 

 

 

 

 

 

24/1 Wij mochten eens 

binnenkijken bij een slagerij. Bedankt 

aan slagerij ‘t Keyserken!  

 zie website lager blog 2B 

 

  

27/1 Wij schreven gedichtjes op de speelplaats voor gedichtendag. 
zie website lager blog 3AB 

   

 



 

 

Belangrijke 

mededeling 

Op vrijdag 10 februari ’17 is 

het pedagogische studiedag, 

dus geen school. 

------------------------- 

WEETJE…  

 

De 3 winnaars voor het 

ontwerp van de affiche voor 

de musical werden verkozen! 

 

 

 

 

Proficiat aan 

Emilie De Wever (2A), 

Alexander De Witte (3A) en 

Rani Van de Walle (5A) 

 

 

26/1 Iedereen in pyjama, wat een gek gezicht samen in een groot 

bed en dan genieten van een zelf gesmeerde boterham met 

choco of confituur.... zie 

website kleuter blog 1KLA en 

1KLB 

 

26/1 Het eerste en tweede leerjaar 

kon op school genieten van 

de toneelvoorstelling ‘De 

Droomprinses’! zie website 

lager blog 2B 

 

 

 

27/1 Kijk eens wat wij al kunnen! Wij 

leerden splitsen met de 

splitsbroek! We bereiden ons  

voor op het eerste leerjaar......  

 3KL.C + zorgjuf Anaïs 

 

 

Volg de voorbereidingen voor de MUSICAL (repetities dans en 

zang, maken kostuums, …) via onze facebookpagina (SFB 

Melle) en op onze website (www.sfb-melle.be rubriek musical, 

wachtwoord = smaak).  

 

Komende activiteiten 

2/2   Medisch onderzoek (2de kleuterklas) 

+ 9/2 + 16/2  

 

3/2  Uitstap Gent, NTG achter de schermen (5de leerjaar) 

 

10/2  Pedagogische studiedag (geen school!) 

 

15/2   Uitstap 6de lj. naar studioskoop: “Storm: letters van vuur”  

 

16/2  Oudercontact lager (deel 1) 

 

21/2  Oudercontact lager (deel 2) 

 

24/2  Rapport  

 

KROKUSVAKANTIE 

van 27 februari tot 5 maart 2017 

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

