
 

 

 

 

 

Voorbije activiteiten 

 

2/10   Feest van Sint-Franciscus  

 

Op 4 oktober is het Werelddierendag. Aangezien Sint-Franciscus een grote 

dierenvriend was, vierden wij vandaag zijn feest. De dag begon met een 

circusact. Wat hebben we veel gelachen! Na het optreden knutselden we 

diertjes met wc-rollen en mochten we van de lekkere taart van de jarige 

Fabienne eten. Tot slot deden we, samen met de kinderen van het 3e 

leerjaar, aan (dieren)yoga. (2A)  

zie website – “sfb in beeld – fotoalbum” en klasblog   

 

We vieren de dag van Franciscus met keitoffe speelmomenten en 

ontspannende yoga; Keitof ! (4A+4B+5A+5B) foto’s zie Advalvas 

 

6/10  Uitstap naar het Gravensteen (3KL2) zie blog website 

8/10  Uitstap Huis van Alijn 

Op 8 oktober gingen we met de tram naar Gent. We stapten van aan het 

Gravensteen naar het museum. Toen we door de rode poort wandelden, 

kwamen we op de binnenplaats van het museum. Na een paar minuten 

wachten mochten we naar de voorstelling van Pierke van Alijn. Na de 

voorstelling mochten we eten op het binnenplein en spelen. In de namiddag 

bezochten we het museum met een gids. Na de rondleiding vertrokken we 

met de tram terug naar school. Het was een erg leuke dag. (Elias) 5A&5B  

  foto’s op blog 5A 

8/10  Werelddierendag  

Omdat werelddierendag dichterbij kwam, bracht Tess haar hond Naboo mee 

naar school. Naboo is een Tibetaanse berghond, en zo zie je er toch niet veel 

bij ons! In Tibet worden ze vaak gebruikt als herdershond, maar Tess gebruikt 

hem vooral als knuffeldier. :-) (2B) Foto’s zie website blog 2B 

 

Nieuwsbrief 2        

30/10/2015 
  

Nieuws 

geboorte: 

 

07/08/15: Lejon 

broertje van Jaube Boukebbous 

(3KLA) 

 

11/10/15: Juliette & Jérôme 

zusje en broertje van Amaurie De 

Smet (1KLA) 

 

15/10/15: Tijs 

broertje van Pieter Declerck (1KLB) 

 

 

 

 

overlijden:  

 

 

°16/09/1962 -  1/10/15  

Peter De Lathauwer, 

daddy van Gilles (5B) en Seppe 

(3KLB) 

 

 

 

schooljaar 2015-2016 



 

8/10  Technolocus: wetenschap in de klas 6A & 6B 

6A en 6B werden omgetoverd tot een heus wetenschapslabo. 

Wetenschapsgoochelaar Marc Govaert gaf een show (Hocus Pocus 

Technolocus)vol natuurkundige experimenten, en bewees daarmee dat 

wetenschap alles behalve saai is. zie website “lager - blog 6A en 6B” 

29/10  Wij maken kabouterpap. 

  Lekkere appeltjes voor superlekkere appelmoes. 

  Appeltjes zoeken in de tuin (1KLB) foto’s zie blog 1KLB 

3B   Klasweetjes en activiteiten : check de blog 3AB op de website 

1ste leerjaar Vanaf nu kan je het reilen en zeilen in het eerste leerjaar ook 

  volgen op onze klasblog. Je vindt een link naar onze blog op de 

  schoolwebsite onder het tabblad ‘lager’. 

 

Komende activiteiten 

30/10  We zullen smullen van zelfgemaakte Halloweensoep 

   met groentjes uit “eigen kweek” uit onze moestuin van 

   het derde leerjaar. (4A) 

 

30/10  “Pet op tegen kanker”. Vandaag komen we met zijn 

   allen met een pet op naar school. 

 

9-20/11  Na de herfstvakantie start Magali Bouche als stagiaire in 

   1ste leerjaar C. Ze leerde de kinderen gedurende haar 

   observatiestage op 19, 20 en 21 oktober al wat beter 

   kennen. 

 

13/11  Uitstap naar Breendonck – Technopolis 6de leerjaar 

 

17-20/11  Grootouderweek (KO) 

 17/11 namiddag: 1ste kleuterklas A en B 

 18/11 voormiddag: peuterklas A en B 

 19/11 namiddag: 3de kleuterklas A, B en 2 

    20/11 namiddag: 2de kleuterklas A en 2 

    20/11 Op vrijdag 20 november herdenken we het overlijden van 

  Marley Van Molle. De leerlingen van het vijfde leerjaar keren 

  terug naar hun klas en juf van vorig jaar om herinneringen te 

  delen. De vierdeklassers brengen een bezoekje aan de juffen 

  van het vijfde leerjaar om er al een woordje Frans te leren. 

26/11  Oudercontacten KLEUTER 

 

1/12  Oudercontacten KLEUTER 

 

  

NOTEER ALVAST: VRIJDAGNAMIDDAG 11 DECEMBER: KERSTMARKT  

 

Belangrijke mededeling 

Herfstvakantie: 2 tem. 8 

november ‘15 

Wapenstilstand: woensdag 11 

november ’15 (geen school!) 

 

 

Uit de kindermond 

“Beter één scheetje voor 

iedereen dan buikpijn voor mij 

alleen”.(6A)  

 

“De klas staat niet op stelten 

maar wel op tennisballen”. (4B, 

zie blog) 

 

Oproep 

Gelieve de schoolrekeningen 

over te schrijven op het 

rekeningnummer ING 

BE56 3631 4763 8888 

BBRUBEBB 

SFI LEERLINGENFACTURATIE 

Het oude rekeningnummer 

(BE28 0011 7963 8420) kunt u 

best schrappen bij uw 

begunstigden. 

 

 

 

 

 


