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OPROEP 

Alle verloren voorwerpen, kan 

je terugvinden in blok D, in de klas 

van juf Shirley, naast de 

peuterklas (gang directie en 

secretariaat). 

Kijken jullie eens mee met zoon of 

dochter? We zijn op zoek naar de 

eigenaars . 

 

 

 

 

 

 

Voorbije activiteiten 

27/9 Werken met laptops in de klas. (4B)  
zie website lager blog 4A 

 

 

 

 

27/9 We gingen op Sportdag naar ‘the 

Outsider’ in  Oudenaarde.  Een dag vol 

avontuur en teambuilding! (3A&B) 

 zie website lager blog 3AB 

2/10 Op stap in Gent! (4A&B) 

 zie website lager blog 4AB 

 

 

 

 

 

4/10 Naar aanleiding van het Feest van 

Sint-Franciscus deden wij o.a. aan 

dierenyoga. (2A&B&C)   

 zie website lager blog van 2ABC  

 

4/10 Circusspelen op het feest van Sint-Franciscus. (4B)  

 zie website lager blog van 4B 

 

 

 

4/10 Feest van Sint-Franciscus: we spelen 

buiten met de spelenkoffers en doen 

allerlei dierenspelletjes in de klas. (1A&B) 

zie website lager blog van 1A en 1B 

 

5/10 We brachten een ‘sokpoppenvoorstelling’ 

 voor de kleinsten! (6A&B) 

 zie website lager blog 6A en 6B 
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Belangrijke  mededeling 

 

Herfstvakantie:  

 29 oktober t.e.m. 4 november ‘18 

 

NOTEER ALVAST!  

In de week van 18 tot 22 

maart 2019 nodigen wij graag 

de grootouders van de 

kleuters uit op onze school, dit 

in de voormiddag.  

Houden jullie alvast 

onderstaande datum/data vrij 

waar jullie kleinkind(eren 

zit(ten)?  

 

- peuters: maandag 18/3 

- 1ste kleuter: woensdag 20/3 

- 2de kleuter: donderdag 21/3 

- 3de kleuter: dinsdag 19/3 

 

  

Breng opa en oma alvast op de 

hoogte hiervan! 

9/10 We gingen met z’n allen naar de 

fruitwinkel dicht bij onze school 

en kochten daar de heerlijkste 

fruitjes om daarna lekker op te 

smullen in onze klas (2KLA&B) 

 
10-17/10  Uitstap Animal Tails.     

  (5A&B)   

   

   zie website lager blog van 5A  

 
 

 

 

11/10 We kregen een ware 

‘wetenschapsshow’ te zien van Marc 

Govaert ! (6A&B)  
 zie website lager blog 6A en 6B 

 

16/10 We gingen op bezoek in het 

gemeentehuis van Melle naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen. (6A&B/5A&B) 

  zie website lager blog van 6A en 6B 

 
22/10  We leerden een nieuw woord “uil”  

 en tekenden prachtige uilen op zwart 

papier. (1A&B)  

 

25/10 Integratie 3de kleuterklas - 1ste leerjaar. 

 De kleuters maken al eens kennis met het 1ste leerjaar. Voor de 

leerlingen van het 1ste was het een blij terugzien met hun juf en 

klas van vorig jaar. (3KLA&B&C/1A&B).  

 zie website lager en kleuter blog 3KL en 1A/1B 

 

Komende activiteiten 

5/11   Zwemmen 3KLB 

6/11   Uitstap Designmuseum 1ste leerjaar 

8/11   Sportdag 4de leerjaar 

   Zwemmen 3de leerjaar 

13/11   Kazerne Dossin 6de leerjaar   

15/11  Oudercontacten kleuteronderwijs deel 1 

19/11  Zwemmen 3KLC 

20/11  Oudercontacten kleuteronderwijs deel 2 

22/11  Zwemmen 3de leerjaar  

23/11  Rapport 2  

28/11  Kinderboerderij ‘De Campagne’ 1ste kleuterklas 


