Voorbije activiteiten
2/10

Volgende kinderen wonnen een prijs op de spaghettifuif:
Alexander (1KLB), Ine (3KLB), Brian (2B),
Eleni (3A) en Lies (5B).
Het oudercomité schonk hen speelgoed in
het teken van ons jaarthema: de
'W'onderzoekers...
PROFICIAT EN VEEL PLEZIER!

3/10

Uitstap naar het spinnenmuseum
(of huis van Kina). We zagen
reusachtige vogelspinnen en
leerden het verschil kennen tussen
spinnen en insecten (2de leerjaar A
en B)
Meer foto’s, zie website lager blog van 2AB

4/10 Voorstelling op het feest van St-Franciscus…
zie website lager blog van 2A, 3B, 4A, 6B

Nieuwsbrief 2
oktobernovember’17
SCHOOLJAAR 2017-2018
http://www.sfb-melle.be/

Nieuws
geboorte:

Zawadi,
zusje van Lucas Van Lancker (1KL.B)
Selena,
zusje van Soraya Beckers (2B)

12/10

Het vierde leerjaar bracht een
bezoekje aan Gent. Als
elegante jonkvrouwen en
stoere ridders, gingen ze op
zoek naar schatten in het
Belfort en het Gravensteen.

overlijden:

zie website lager blog 4A en 4B

17/10 Uitstap naar de kinderboerderij (1ste
kleuterklas), zie foto’s op onze website, kleuter
blog 1KLA

18/10

Animal Tails (3B) zie
website lager blog 3AB
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Anniek De Groote
tante van Victoria De Groote (3KL.A)

24/10 Bezoek aan Kazerne Dossin en het
speelgoedmuseum in Mechelen (6de lj.)
zie foto’s op onze website, lager blog 6A/B

UIT DE KINDERMOND
We werken in de lessen
wereldoriëntatie rond vrije tijd.

26/10

10/11

13/11

Het vijfde leerjaar maakte heerlijk
halloweenfruit. Het was een zeer leuke en
leerrijke oefening. We leerden
verschillende soorten fruit ook langs de
binnenkant kennen. zie foto’s op onze
website, lager blog 5A
In de lessen muzo oefenden we een dramatische activiteit. We
kropen allemaal in de huid van een letter van het alfabet in het
toneeltje ‘De letter Z’. (3de leerjaar) zie foto’s op onze website,
lager blog 3AB

De leesmarathon van ons 4de – 5de en 6de lj. bracht
3233,79 euro op voor Elohim. Wat een succes!

Er was een stellingsspel over
beroepen. De stelling was:
‘weinig werken, veel verdienen’.
Niet waar, antwoordde iemand.
Wel waar, riep iemand anders:
voetballers! (3de leerjaar)

------------------------NOTEER ALVAST!
KERSTVAKANTIE
van 25 december 2017
tem. 7 januari 2018

Komende activiteiten
20/11
21/11
22/11
24/11
29/11
30/11

Zwemmen 3de KL.C

4/12
5/12
14/12
15/12
18/12

Zwemmen 3de KL.A

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

Oudercontacten KO – deel 2
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG, geen school!
Rapport 2
Grootouderfeest KO
Zwemmen 3de lj.

VRIJDAGAVOND 2/2/2018

20/12
21/12
22/12

De Sint op school
Zwemmen 3de lj.
Soep op de stoep
Opera Caramba (2de tem. 5de lj.)
Zwemmen 3de KL.B
Opera Caramba (kleuters + 1ste lj.)
Kerstviering
Musical “Roodkapje” Capitole (6de lj.)
Rapport 3

Na een jaartje pauze terug van
weggeweest…

QUIZ op SFB!
Hou deze datum zeker vrij, wij
kijken er al naar uit.

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

