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Voorbije activiteiten
28/5

31/5

We mochten met onze klas frietjes gaan
eten bij de papa van Thor… jammie!!
3KLB

Na de paasvakantie zaaiden we radijsjes in de moestuin.
Vandaag konden we ze oogsten. Heerlijk ...
3DE LJ.

7/6

We gingen op schoolreis naar
De Sierk in De Haan (3KL.ABC)
zie website, kleuter blog
3KLA/3KLB/3KLC

SCHOOLJAAR 2017-2018
http://www.sfb-melle.be/

Nieuws
Geboorte:

Elena ° 22 mei 2018
7+8/6

Papa-turnles voor
Vaderdag (2KLB)
zie website, kleuter blog
2KLB

zusje voor Aneliya Dobreva (3KLA)

Amélie ° 28 mei 2018

zusje van Elise Van Lierde (PKLB)

Amélie ° 13 juni 2018

juni

Klas 4A wil de leerlingen van het derde leerjaar graag
voorbereiden op volgend schooljaar. Ze creëerden een “GPS
route doorheen het vierde leerjaar”.
Aan alle derdeklassers (en nieuwsgierigen): neem zeker een
kijkje op onze blog!
zie website, blog lager 4A

15/6 We gingen op schoolreis naar Harry Malter
(2KLA/B)
Zie website, kleuter blog 2KLA/2KLB

20/6

Schoolreis naar Playbeach. We genoten van onze eerste
schooluitstap! (PKLA/B)
Zie website,
kleuter blog
PKLA en PKLB

zusje van Jules Van Acker (PKLA)

Marie ° 25 juni 2018

dochtertje van juf Elien (6B) en
Thomas ketelaere

Overlijden:

Gerda Walleyn
°22 januari 1942
11 juni 2018

mama van Ilse Vancoppenolle
(secretariaat)

21/6

WK-projectdag!
De kinderen van het vierde en
vijfde leerjaar werden door
elkaar geschud. Een
voormiddag gevuld met
verschillende activiteiten en in
de namiddag werd een
voetbaltoernooi
georganiseerd. zie website, LAGER blog 4de en 5de leerjaar

WK-dagje op SFB

22/6 We gingen op schoolreis naar
Technopolis
zie website, lager blog 5A

26/6

Sportdag Nieuwdonk Berlare: lasershooting, teambattle en
moerasparcours. Een super mooie dag waarvan we met z’n
allen genoten!! Zie website, blog
lager 5A

Noteer alvast
INFOAVOND
(voor alle ouders en kinderen)
DONDERDAG 30 AUGUSTUS tussen 17u. en 19u.
OPGELET: voor nieuwe PEUTERS stipt om 17u!

VAKANTIE
1 JULI TEM. 31 AUGUSTUS :
Wij wensen iedereen een deugddoende zomervakantie toe!
Zie website, SFB in beeld, foto’s
2017-2018

