
 

 

Nieuwsbrief 1        

september’18 

SCHOOLJAAR 2018-2019 

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

  

Nieuws 

 

geboorte: 

 
 

21/8/2018   Liz   

zusje van Yara (2B) en 

Alexander (3KLC) Elebaut 

 

overlijden: 

 

° 14/12/1940     13/9/2018                      

Lieve Van de Steen 

schoonmama van juf Annick (3A) 

 

huwelijk: 

 
14/9/2018 

Merlevede Stijn en De Coninck 

Lieselot, ouders van Mette (3B) en 

Marthe (3KLB) 

 

21/9/2018 

Mussche Bram en Vangansbeke 

Melissa, ouders van Delano (3A) 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbije activiteiten  

11/9 We gingen op fotozoektocht om de 

schoolbuurt wat beter te leren 

kennen. (3A en 3B) 

 Zie website blog 3AB 

 

12/9 Enkele sfeerbeelden van de opvang op woensdagnamiddag…  

  

 

 

 

 

 

 

 

14/9 We leerden ook Gent beter kennen...  We maakten een tocht 

met de bootjes en ontdekten de stad vanop het water. 

(3A/B)  zie website lager blog van 3AB 

 

 

 

 

 

17/9 Dag school, hier zijn we dan! 

Super flinke kindjes, die peuters in 

de nijntjesklas! zie website kleuter 

blog juf Lies PKLA 

 

17/9 We zitten nu twee weken in het eerste leerjaar, we kennen al 

wat woordjes en letters, we schrijven al ik, an en uk, we 

turnen nu met echte turnkledij, we spelen op de grote 

speelplaats en… in de namiddag is er nog tijd om te 

spelen in de klas!!! 

zie website lager blog van 1A en 1B 

 

 

18-20/9 We bezochten het spinnenmuseum in 

de Tuin van Kina (2A,B,C).  zie website 

lager blog van 2ABC (2B) 

 

 

   

 



 

 

WEETJES 

  PEUTERTIP 

Voor peuters is het belangrijk dat ze een 

juiste zithouding  automatiseren.  

Wanneer je peuter in de  W-zithouding 

gaat zitten dan moet je de zithouding 

aanpassen. Je peuter mag met de benen 

naar voor zitten, op de onderbenen 

zitten, zolang het maar geen W-zit is. 

Ga zelf regelmatig mee op de grond 

zitten in een juiste houding. Kleine 

kinderen imiteren ook heel graag. 

Een goede zithouding kan latere 

lichamelijke klachten voorkomen. 

         KLEUTERTIP              

Zorg ervoor dat je kleuter nog veel op 

de grond speelt. Op de grond kan je pas 

echt sterk worden. Aan kleuters kan je 

al uitleggen waarom de W-zit niet goed 

is. Zij zullen dan ook voor zichzelf en 

anderen :-) bewuster omgaan met 

gezond zitten. 

De W-zithouding heeft niets met een 

gezonde lenigheid te maken. Bij een W-

zit worden de ligamenten in de 

verkeerde richting uitgerekt. Het maakt 

dat de gewrichten minder  

ondersteuning krijgen. 

OPROEP 

Beste mama’s en papa’s, 

Misschien hebben jullie thuis nog een 
plastic huisje of glijbaantje,  
wipjes,...waar jullie kleutertjes niet 
meer mee spelen. Wij zouden daar heel 
tevreden mee zijn om ons kleutertuintje 
een beetje op te vrolijken. Hebben jullie 
andere ideeën, spreek ons dan maar 
gerust aan. Een grote dankjewel!  

de juffen van de 1ste kleuterklas. 

 

 

 

 

18/9 Na een lesje verkeer gingen we veilig op weg naar de bib om 

nieuwe voorleesboeken te kiezen voor de klasbib.!  

 zie website lager blog 1A en 1B 

 

17-21/9  Het schooljaar is nog maar goed en wel begonnen en we 

hebben er al een bosklas opzitten. Benieuwd naar de foto’s van 

onze fantastische avonturen? Neem een kijkje op onze blog.… 

zie website lager blog van 6A/6B 

 

 

 

 
 

20/9 Voorstelling ‘Het ei van oom Trotter’ in bib Melle, met Marc De 

Bel! zie website lager blog 4A en 4B 

 
 

Komende activiteiten 

1/10  Huis van Alijn en poppentheater Pierke (5de lj.) 

2/10  Belfort en Gravensteen in Gent (4de lj.) 

  Designmuseum (1ste lj) 

3/10  Pedagogische studiedag, geen school! 

4/10  Sint-Franciscusfeest 

6/10  Spaghettifuif 

10/10  Animal Tails (5de lj.A) 

12/10  Schoolfotograaf + Rapport 1  

17/10  Animal Tails (5de lj.B) 

18/10  Oudercontact LO-deel 1 

19/10  Dag van de jeugdbeweging 

23/10  Oudercontact LO-deel 2 

 

 

 

MAANDAG 29 OKTOBER 

TEM.VRIJDAG 2 NOVEMBER 2018 

HERFSTVAKANTIE! 


