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Voorwoordje
Beste ouders
Eén maand oud … Dat is de leeftijd van ons schooljaar.
We namen allen een vliegende start! De herfst deed ondertussen ook zijn
intrede na een heerlijke zomerse septembermaand.
De nieuwe zitmodules en banken op onze speelplaats worden ondertussen
vlotjes gebruikt. Kinderen genieten van het speels ontdekken van dit materiaal.
De bouw van onze 4 nieuwe klassen boven de gymzaal vordert gestaag. We
rekenen op één schooljaar voor het finaliseren van deze werken.
Uiteraard brengen bouwwerken steeds wat ongemakken met zich mee.
Gelukkig vinden we – in nauwe samenwerking met ons bouwteam - steeds een
passende oplossing om deze euvels te verhelpen.
Enkele extra klassen zullen ons meer ademruimte geven. Ook het feit dat er in
een latere fase een tweede bijkomende ingang wordt gebouwd in de hoek op
onze kleuterspeelplaats zal het betreden en verlaten van blok F veel
vergemakkelijken. Lange wachttijden voor onze rijen worden hierdoor dan ook
beperkt.
We kijken reikhalzend uit naar de ingebruikname van deze lokalen volgend
schooljaar!
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Voorbije activiteiten
1/9

3/9

Wij (3A en 3B) gingen op 1 september al gaan zwemmen!

Dirk De Knijf

zie website- lager blog 3AB

° 8/8/1948
 14/7/2016
opa van Josephine Pede (1KL.A)

De kinderen van het eerste
leerjaar kregen een uitgebreide
rondleiding doorheen de school
geleid door onze zesdeklassers. De
zesdeklassers toonden zich van
hun meest zorgzame kant. Foto’s
op de klasblog van 6B

6/9

Een televisie in de klas! (2B)

zie website- lager blog 2B

13/9

Wist je dat…. het op 13 september ‘Roald Dahl’-dag is. De
auteur is jarig op deze dag. Omdat hij dit jaar 100 jaar zou
worden, lazen we een stukje uit ‘Matilda’ en las de juf voor uit
‘Sjakie en de chocoladefabriek’. (3B)

Op dinsdag 13 september gingen we (3A) op
fotozoektocht in de buurt van de school. We leerden
Melle Vogelhoek op die manier iets beter kennen. zie
website lager blog 3A

16/9

Het derde leerjaar maakte hun eigen ‘strapdagclip’. Bekijk hem
zeker op onze blog ! zie website lager blog 3AB

16/9

Vandaag mochten we eens les volgen bij een andere juf of
meester. Bij juf Mieke leerden we dansen, bij juf Magali tellen in
het Italiaans en bij meester Orry hebben wij kennis gemaakt met
The Beatles. (2B, 3B, 4A) ! zie website lager blog 2B en 3B

18/9

De kandidaten voor het schoolparlement raapten al hun moed
bij elkaar en stelden hun programma voor aan vierde, vijfde en
zesde leerjaar. Een knappe prestatie van alle kandidaten! Een
dikke proficiat aan de verkozenen : Igna Cappan, Jens
Hofkens, Igor Provoyeur, Thibaux Spee, Ellen Deleu, Silke Duyck,
Elias Deryckere en Tiebe Govaert
Zie website http://www.sfb-melle.be/schoolparlement.html
en ook op blog 6B

19/9 - 23/9

Het zesde leerjaar beleefde een fantastische tijd in Massembre.
Onder een stralende nazomerzon konden we spelen, ravotten
en sporten zoveel we konden. Een uitgebreid fotoverslag vind je
op de website van het zesde leerjaar. zie website lager blog 6B

Komende activiteiten
3/10 Sint-Franciscusdag : theatergezelschap "Blindevink" brengt voor de

lagere school "De tovenaar van Oz", en voor onze kleutertjes is er "Pieter
Konijn".

6/10 Het 5de leerjaar gaat op uitstap naar het huis van Alijn.
13/10 Medisch onderzoek 1ste leerjaar
14/10 Rapport 1
20/10 Toneel Rakelinks (3de graad)
20/10 + 25/10 Oudercontacten lager onderwijs

Belangrijke mededeling
Vrijdag 7 oktober ‘16
Lokale verlofdag

Op het eind van vorig schooljaar
organiseerde de leerlingenraad
een frietjesdag. Er werd ook van
de gelegenheid geprofiteerd om
“roste” muntjes te verzamelen
voor een olifantenproject.
Aanleiding was het
overlijden van Jana Robeyst, een
nicht van een jongen uit onze
zesde klas. Zij was de bezieler
van een project in CongoBrazzaville dat de bescherming
van bedreigde diersoorten in het
vaandel voert.
Uiteindelijk verzamelden
onze leerlingen uit de
kleuterklassen en de lagere
school 367,15 euro. In een tiental
zakken van 10kg brachten we
het geld naar de bank.
De school rondde dit
bedrag af op 400 euro. Deze som
werd overgemaakt aan het
“Jana Robeyst Trust Fund”.
Dank aan alle kinderen die
centjes meebrachten.

