
 

17/3 Vandaag was het nationale 

pyamadag! Alle leerlingen 

kwamen in pyama naar 

school. Ook in de 

ochtendopvang ging het er 

gezellig aan toe  

22+29/3 Wij bezochten ‘De School van Toen’ en ondervonden hoe 

onze oma’s en opa’s vroeger naar school gingen; 

een klasrij van klein naar groot, klompen aan, 

schrijven met lei en griffel... 

zie website  - blog 3A en 3B 

 

 

 

22-24/3 Wij gingen op boerderijklas 

   (2de leerjaar)  

   zie  website – lager – blog 2B 

 

 

24/3  Onderzoekend leren in 4B: we brachten allemaal boeiende 

voorwerpen mee en probeerden zoveel mogelijk voorwerpen 

te benoemen.  Weet jij wat dit is? 

 

 zie website – lager - blog 4AB 

 

 

 

 

 

28/3 Lentekriebels….we maakten  

 paasnestjes voor onze   

 petekindjes van het eerste leerjaar!  

           zie website – lager - blog 6A en 6B  
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http://www.sfb-melle.be/ 

  

Nieuws 

 

huwelijk: 

 

 

 

 Lindsay en Sammy  
 Van den Meersschaut, 
 ouders van Ruben (3 KL. A) 

 

 

overlijden:  

 

 
 

 

 05/02/2016  

Zoë Van de Steene 

oma van juf Charlot en grootoma 

van Hanne (1KL.B) 

  

 



 

28/3 We speelden toneel  “Dotties eieren”  

  (3KL.A) 

  zie website – kleuters - blog 3 KL A 

 

 

 

 

 

 

 

27-29/3 We maakten Gent  

  onveilig! Stadsklas 4de  

  leerjaar… 

   zie website – lager - blog 

  4AB onderdeel stadsklas 

 

30/3  In het inleefatelier Guatemala van Studio Globo hebben we 

  aan den lijve ondervonden hoe het leven in Guatemala is.  We 

  hoefden zelfs het vliegtuig niet te nemen om ons even in  

  Midden-Amerika te wanen. 

            zie website – lager - blog 6A en 6B  

 

31/3  Klasoverschrijdende STEAMactiviteit, we werken rond torens! 

  zie website – lager - blog 4AB 

 

31/3  Onze zesdeklassers vierden vandaag hun laatste 100 (of  

  minder?) dagen van hun lagere schoolperiode, ze kijken stilaan 

  uit naar nieuwe horizonten.  We maakten een echte filmtrailer 

  waarin we hoogtepunten en favoriete speelplekjes in beeld 

  brachten, een fijne herinnering aan SFB! 

 zie website – lager - blog 6A en 6B  
 

 

Komende activiteiten 

18/4  De week van 18/04 tot 28/04 werken we rond thema “Ridders en 

  Prinsessen”. 

  Om het thema af te sluiten brengen we een bezoekje aan het 

  Gravensteen. 

  “ Help! Speurneuzen gezocht”, onder leiding van een gids. 

  We kijken er al naar uit ! 3de kleuterklas B en C 

 

24/4   Wij gaan naar de Tuin van Kina en zullen er alles leren over de 

  moestuin. (3de leerjaar A en B) 

 

13/5  Op 13 mei om 14u. doen wij onze eerste communie. In de klas 

  bereiden we ons al voor op deze mooie dag! 

 

   

Aan allen een welverdiende 

zonnige vakantie! 

 

Belangrijke 

mededelingen 

 

Woensdag 19 april 2017 

Pedagogische studiedag 

GEEN SCHOOL! 

 

---------------------------------- 

Zondag 21 mei 2017  

OPENDEURDAG 

 

Weetjes 

De opbrengst van de  

koffiestop, 188.38 euro, 

voor het goede doel, 

Burkina Faso, werd gestort 

naar Broederlijk Delen. 

Dank voor jullie bijdrage! 

__________________________ 

Op 21 maart werd onze 

klaspop HUP 7 jaar. 

(1ste leerjaar) 

HUP  HUP  HOERA!!! 

 


