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Voorbije activiteiten
nov.

26/11

Groepswerk: een presentatie
maken over een koning van
België. (4B)
zie website- lager klasblog 4B

Ons wero-thema ging over ‘de juiste prijs’. Daarom brachten
we een bezoekje aan de KBC-bank in Melle.(3A en 3B)
zie website lager blog 3AB

http://www.sfb-melle.be/

Nieuws
Belangrijke
mededeling
Op dinsdag 8 januari ’19 is er
geen avondopvang voorzien.
Gelieve uw kind(eren) af te
halen vóór 16u.
---------------------------

27/11

28/11

Met Samana Merelbeke
beleefden we een gezellige
namiddag. Jong en oud
hebben veel geleerd van
elkaar...met dank aan de opa
van Amandine. (6A en 6B)
zie website lager blog 6A en 6B

Projectvoormiddag Welzijnszorg
Niemand in de buitenbaan, samen tegen armoede vormen wij
een front! (3de graad)
foto’s zie website lager blog 5A

WEETJES van het
oudercomité…
 Weet je dat de datum
voor Chocolate en
Cookies verplaatst is naar
maart 2019?
 Weet je dat we dan ook
paaseitjes zullen
verkopen?
 Weet je dat we graag
veel dozen verkopen en
dat er daarom een
beloning komt als de
leerlingen voldoende
verkopen?

28/11

Bezoek Animal Tails : project
Warmste Week. (3B)

6/12

Hoor wie klopt daar kinderen? Sinterklaas kwam op bezoek op
onze school. Wat waren de peuters dapper. Geen traan te
bespeuren! Deze flinke kindjes kregen veel lekkers en tof
speelgoed. Dank u Sinterklaasje ! (peuterklas)
foto’s zie website
kleuter blog peuterklas
thema Sinterklaas

Dec.

We zongen een Sinterklaashutspot voor het bezoek van de Sint
in onze klas en speelden gezelschapsspelletjes.
Camille en Nedine brachten hun instrument mee om eens te
tonen in de klas.
We maakten een eigen
portret met als inspiratie
portretten van koningen. (4A)
foto’s en filmpjes, zie website
lager blog 4A

20/12

Bedankt voor de verzorgingsproducten die massaal ingezameld
werden voor mensen in armoede. Op donderdag 20/12
bezorgen wij ze persoonlijk bij Toontje met de leerlingen van het
6de leerjaar.

Komende activiteiten
8/1
10/1
11/1
15/1
17/1
21/1
23/1
28/1
31/1

School van Toen (3B)
School van Toen (3A)
Nieuwjaarsreceptie Oudercomité
Beroepenhuis (6A&B)
Zwemmen (3A&B)
Scheppers (6A&B)
Kennismaking SFI (6A&B)
Zwemmen (3KLA)
Dag van de directeur / gedichtendag
Zwemmen (3A&B)

Aan allen fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

UIT DE KINDERMOND

In de bank: “In ons land betalen wij
met de euro. Ook in andere
Europese landen zoals Nederland
en Duitsland doet men dit. Maar
dat is niet in alle landen zo. In welk
Europees land betalen ze
bijvoorbeeld met de Britse pond?”
Leerling: “In Britland” (3A)
_______________

Soep op de stoep

opbrengst: 235.01 EURO
_______________

WARMSTE WEEK
“ANIMAL TAILS”
SFB overhandigt cheque
ter waarde van

12123.29 euro

