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 17/12 Het werd een spetterend kerstfeest in 2B! 

 We keken naar een mooie kerstfilm, vierden de verjaardag van 

 Jonathan, er werd gesmuld aan de buffettafel, we werden 

 verwend door de barman en barvrouw, er werd gedanst, 

 geknuffeld... 

 Daartussen werden we uitgenodigd door juf Ingeborg om naar 

 de toneelvoorstelling van 3B te kijken, kwam juf Sylvie ons  

  verwennen met pannenkoeken en gingen we naar de kapel 

  voor de kerstviering. Kortom: een dag om nooit te vergeten. 

  Bedankt voor al het lekkers!  zie website – blog 2B   

18/12  Ook wij bouwden een echt kerstfeestje. Er werd gegeten, 

  gedronken, gespeeld en meegezongen op de jingle bells- 

  klanken. Geen betere manier om de vakantie in te zetten!  

  zie website – blog 2A  

 

4/1  ‘Wat een feest!’ Jules werd drie jaar.  

  Ballonnen, toeters en veeeel lekkere  

  dingen. Kijk maar eens op onze blog!  

  zie website  - blog PKLA 

 

4/1-15/1 We genoten volop van het groepswerk en de technische 

  proeven tijdens ons werothema techniek “Machtig krachtig”. 

  Heel wat kinderen uit de klas worden vast technicus want ze zijn 

  een kei in techniek.  zie website – blog 4A 

 

6/1  Drie Koningen… (voorbereidingen en stoet) 

  3KLA  - Foto’s, zie website – BLOG 3KLA 

 

4/1-29/1 “Neem tijd voor de tijd…..” 3KLA  

 “Het verhaal van de koning die wilde leren 

 schrijven”. 3KLA 

  

 Gespot in 3KLA : bijzonder tekentalent! Vrij tekenen na het 

 vertellen van enkele sprookjes : Roodkapje en de wolf, De vos 

 en de lijster….  Foto’s, zie website – BLOG 3KLA 
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Nieuws 

geboorte: 

 

4/12/15: Gabriëlla 

Zusje van Aneliya Dobreva (1KLA) 

 

14/12/15: Yousef 

broertje van Mohamed (1KLA) en 

Oumayma (PKLB) Ouertani  

 

20/12/15 : Elisa 

zusje van Saykhan Mourtazaliev 

(3KLA) 

 

 

 

overlijden:  

 

 

 25/12/2016 : Eddy Van de Putte 

 

schoonbroer van juf  Sandra 

(4A/2B/zorg) en nonkel van Lauren 

Van Gele (6A) 

 

 



 

7/1  Op donderdag 7 januari trokken we naar het  

 Beroepenhuis in Gent om op zoek te gaan naar onze talenten 

en interesses.  We maakten kennis met 50 beroepen uit 11 

 verschillende beroepssectoren.  zie website – BLOG 6A/6B 

 

 

18/1  In kleine groepjes brachten we het Kerstverhaal door de ogen 

  van kleine Prins Irenus.) zie website - blog 3A/3B 

 

20/1  Ik ben een kei in… vriendelijk zijn !!  Op ons 3de keitof moment 

  gaven 4A, 3B en 6A het beste van zichzelf met “Iedereen  

  brullie”, het nieuwe lied TEGEN pesten.  (sfeerbeheer)                 

  zie website SFB in beeld -  fotoalbum en facebookpagina SFB 

  Melle  

 

21/1  Op donderdag 21 januari kwamen onze kleuters in pyjama naar 

  school. Dolle pret : samen in een groot bed & dan gezellig 

  ontbijten. zie website - blog 1KLA/1KLB   

 

 

Komende activiteiten 

 

30/1-5/2 Vlaamse week tegen Pesten…   

  Ik, jij, jullie… iedereen brullie! 

   

5/2  CARNAVAL : Op vrijdag 5 februari 

  verwachten we iedereen  

  verkleed op school. In de  

  namiddag om 15u verzamelen we 

  op de speelplaats om de move  

  tegen pesten te dansen   

  gevolgd door nog enkele     

  carnavalsnummers waarop we samen kunnen bewegen.  
 

krokusvakantie van 8/2 tot 

14/2/2016  

 

 

19/2  WIELTJESDAG 

  Als beloning voor de flinke koekenverkoop werd er door de 

  leerlingen van de leerlingenraad voor deze   

  activiteit gekozen. Info volgt nog… 

 

 

 

 

 

 

26/2  KOFFIESTOP om 15u30 

 

Belangrijke 

mededeling 

 

voorinschrijving              

schooljaar 16-17 

Aan de ouders van de 

leerlingen van het 6de leerjaar, 

Uw kind heeft het recht om 

met voorrang in te schrijven in 

het secundair onderwijs op SFI. 

Daarvoor is een aparte 

inschrijvingsperiode voorzien, 

nl. tussen 15 en 29 februari ’16. 

Inschrijven voor in het eerste 

jaar van SFI kan nog op 

volgende dagen: 

- op donderdag 18/2 tussen 

15.30 en 18u.  

- op vrijdag 19/2 tussen 15.30 

en 18u. 

- op zaterdag 20/2 tussen 9 en 

12u. 

Gelieve telefonisch een 

afspraak te maken bij 

mevrouw L. Kuijte op het 

nummer 09 230 79 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


