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SCHOOLJAAR 2015-2016

Voorbije Activiteiten
november

De leerlingenraad (afgevaardigden uit vierde, vijfde en zesde
klassen) schoot uit de startblokken met enkele zeer interessante
werkpunten. We houden jullie op de hoogte. Omdat de

Nieuws
geboorte:

kinderen op school zeer veel koekenpakketten verkochten
mogen we met de leerlingenraad op zoek naar een passende
beloning. (leerlingenraad)
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28/11

1/12

1/12

4/12

Enkele sfeerbeelden van de grootoudernamiddag!
Op 26 november werden de grootouders uitgenodigd om
samen met hun kleinkinderen gezelschapsspelletjes te spelen.
Het was een bijzonder aangename namiddag. (3A/B)
zie website – foto’s op blog 3AB
Dansworkshop: op vrijdag 27 november gingen we met de tram
en de bus naar Gent. Daar leerden twee juffen ons 2
verschillende dansen aan. Op die manier maakten we kennis
met Groovy Style en Bollywood. We kregen te horen dat
Bollywood een samentrekking is tussen Hollywood in Amerika en
Bombay in Indië. Alle kinderen dansten enthousiast mee. Het
was een super toffe dag! (Michiel, 5A) zie website – foto’s en
filmpjes blog 5A+B
Op 1 december kwamen we samen voor de startviering van de
Advent. Hierbij kwamen we ook te weten rond welk thema
welzijnszorg dit jaar werkt. Onze juffen en meesters vertellen ons
hier nog meer over in de klas: ‘een toekomst zonder armoede’ is
belangrijk voor iedereen… We sluiten dan ook af met ‘soep op
de stoep’ waarvan de opbrengst gaat naar welzijnszorg. Dus
kom allemaal een potje soep drinken voor het goede doel.
(3KL. + LAGERE SCHOOL)
‘Zie ginds komt de stoomboot’ (3A)
zie website - blog 3A/B
Vrijdag 4 december brachten de Sint en
pieten veel lekkers en mooie cadeau’s! (1A,B,C)
zie website – blog 1ste leerjaar

27/11/15: Yasemin
zusje van Yasin (1KLA) en Jason (3A)
13/12/15: Cyriel
broertje van Morris Van der Heyden
(3KLB)

overlijden:

 27/11/2015
Oma (mémé) van Aaron Van Stichel
(4A)
°23/6/1942 -  9/12/2015
Chris Vermeire
Oud directeur SFI
°30/5/1922 -  14/12/2015
Mary Van den Herreweghe
Oma van Ineke Verschueren (4A)

Belangrijke mededeling
op maandag 4 januari 2016 is er
geen avondopvang voorzien.
Gelieve uw kind(eren) af te halen
vóór 16u.

4/12

december

Met de klimaattop in het achterhoofd kwam de “groene” Sint
met de bakfiets dit jaar! Dankjewel Sint en Pieten en lieve
mensen van het oudercomité om er weer een onvergetelijke
dag van te maken. Ook een speciale dank aan opa Paul om
deze dag op de gevoelige plaat vast te leggen voor ons.
(sfeerbeheer) Foto’s zie website fotoalbum

Veel nieuwe foto’s op onze blog: de Sint op bezoek en
kerstsfeer in de klas… (PKLA) zie blog PKLA

7/12

We schrijven voor het eerst met pen! (1A,B,C)

10/12

Koekjes maken voor de kerstmarkt (2A,B)
zie website -blog 2A+2B

11/12

Op de kerstmarkt verkochten we originele
kaartjeshouders en foto’s van onze
(b)engeltjes! (1A,B,C)

14/12

Op maandagnamiddag 14/12 staken we de handen uit de
mouwen in de ateliers en de labo’s van het Scheppersinstituut.
Techniek in de praktijk... (6A+B) zie website –blog 6A+6B

15/12

Handen uit de mouwen bij een EHBO-cursus gegeven door het
JRK Melle. Ons werothema : het menselijk lichaam in de
praktijk... (6A+B) zie website –blog 6A+6B

Nieuw
Vanaf nu hebben wij ook een
facebookpagina en kunnen jullie
ons volgen op “SFB Melle”…

Opgelet: website school is
www.sfb-melle.be
en NIET www.sfb-melle.com

Koekenslag

Komende activiteiten
8/1

15u30 : Nieuwjaarsdrink (oudercomité) Iedereen welkom!

21/1

14u30 : Infonamiddag voor nieuwe peuters die starten op 1
februari en na de krokusvakantie.

29/1

Medisch onderzoek 1ste leerjaar

Aan allen fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Halloweenquiz
Opbrengst: 658 euro

Kerstmarkt
Opbrengst: 1443 euro
Met de opbrengst van de quiz en
de Kerstmarkt kopen we nieuwe
zitbanken aan voor op de
speelplaats.

