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Voorbije activiteiten 

24/11 De mama van Lou kwam ons les geven. Geen rekenen of taal, 

maar yoga! We kunnen zelfs 

enkele  zinnen in het Sanskrit 

zeggen. Supertof!  

 zie  website- lager klasblog 

2B + 2A 

 

25/11  We maakten samen een herfstwandeling met leuke 

opdrachtjes. Met het herfstzonnetje op onze snoet was het een 

gezellige boel. (1B en 1C) zie website lager blog 1ABC 

 

 2/12 De Sint kwam langs bij ons op school. Hij bracht ons heel wat 

lekkers en enkele educatieve spelletjes ( roodkapje, de drie 

biggetjes, tangram, …) voor in de klas. Tot volgend jaar 

Sinterklaas!  (1A, 1B en 1C) zie website lager blog 

 

 Dag Sint en zwarte pieten! (2A en 2B) zie website lager blog 

  

 SINThoekenwerk: In 6 verschillende hoeken konden we lezen in 

onze boeken, spelen met de bunchems, werken met 

tangrammen, iets bouwen met clicks, dieren tekenen of 

vouwen met origami en torens bouwen met de kapla blokken. 

Het was een een fantastische SINTdag! (3A en 3B) zie website 

lager blog 

 

Sinterklaas gaf ons fijne cadeautjes in de klas!  

We gaven een spreekbeurt over ons favoriete speelgoed! (4A en 4B) 

zie website lager blog 

  

 Wij verrasten de Sint en zijn Zwarte 

Pieten op een onvervalste 

Sintreceptie! Appelmijters, lekkers 

op een stokje, 

Sintsmoothie,...smullen maar! (6A 

en 6B) zie website lager blog 

 

 

7/12 Een muzikale voormiddag voor de kleuters! 

 De opa van Lize kwam gitaar spelen in alle 

 kleuterklassen. 

 

   

 



 

 

Belangrijke 

mededeling 

Op dinsdag 10 januari ’17 is 

er geen avondopvang 

voorzien.  

Gelieve uw kind(eren) af te 

halen vóór 16u. 

 

soep op de stoep 

opbrengst: 237.6 EURO 

_______________ 

chocolate & 

cookies 

788 PAKKETTEN 

VERKOCHT 

 

WEETJE… 
 

We schreven voor het eerst 

onze nieuwjaarsbrieven met 

pen! Een leuke verrassing voor 

mama en papa. (1ste leerjaar) 

 

 
 

 

6/12 Op dinsdag 6 december trokken we met de leden van het 

schoolparlement naar onze kleuterspeelplaats. 

 Onder de middag speelden we spelletjes(pakjes gooien in de 

schoorsteen , voetbalpiet) om een echte Piet te worden . We 

dansten op de tonen van de muziek. Een dikke proficiat aan de 

leerlingen van het schoolparlement voor hun tijd, medewerking  

en inzet. zie foto’s FACEBOOKPAGINA SFB MELLE 

 

5-9/12 We organiseerden met het schoolparlement een 

verkeersactie rond de school. 

We deelden zelfgemaakte flyers uit en bedankten ouders/ 

grootouders die veilig parkeerden rond onze schoolomgeving. 

Hebben jullie “Victor” al gezien … ?  

Dat is het fluorescerende mannetje aan onze school. 

 

15/12 We duiken alweer het STEAMlokaal in om nieuwe uitdagingen 

aan te gaan! zie website lager blog 4AB 

 

  De zesdeklassers zorgden mee voor een gezellig 

 kerstsfeertje in de eerste en derde kleuterklassen tijdens 

 een voorleesmoment. zie website lager blog 6A en B  
 

   Vandaag gingen we (3de leerjaar) een laatste keer 

   gaan zwemmen vóór de vakantie. Daarom mocht de 

   buis open en konden we spelen in het water.   

   zie website lager blog 3AB 

 

Kleuters : We spelen graag toneel!   

  “Het ongeval van Piet Speculo” (2/12) 

  “Het kerstverhaal” (19/12) 

  zie blog 3KA 

 

22/12 We verzamelden met onze school veel verzorgingsproducten 

voor Toontje, een organisatie voor mensen in armoede bij ons.  

Bedankt allemaal voor jullie gulle medewerking, het was een 

geslaagde welzijnsactie. zie website lager blog 6A en B 

 

23/12 We sluiten 2016 af met een mooie kerstfilm. Niks lekkerder dan 

vers gebakken pannenkoeken (gebakken door de oma van juf 

Mieke) en dit met warme chocomelk, smullen maar...  

 zie website lager blog 3AB 

 

Komende activiteiten 

13/01  15u30: Nieuwjaarsdrink (oudercomité), IEDEREEN  

  WELKOM! 

23/01  Dansvoorstelling Kopergietery (2de leerjaar) 

26/01  Toneelvoorstelling op school: “De droomprinses”  

  (1ste en 2de leerjaar) 

 

Aan allen fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!  


