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Voorbije activiteiten
26/4

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

STEAM-les bij meester Frederic : een missie op
Mars (robots programmeren)
zie website –- lager - blog 6A en 6B

2/5

Een tijdje geleden namen we allen deel aan de
kangoeroewedstrijd. Een puzzel- en denkwedstrijd waar heel

Nieuws
geboorte:

wat scholen aan meedoen. In onze klas zitten maar liefst 9
winnaars met een score van 72/120 of meer. Noa en Elias
deden het schitterend: zij behaalden de top 100 van
Vlaanderen en kregen een toffe Smartgame. Proficiat, 6B!!!
zie website – lager - blog 6B

4/5

Samen met de papa van Josse zongen we

ons zelfgemaakte ‘mama’lied in. Dit werd op cd gezet
en als cadeau gegeven voor Moederdag. Een

Lea,
°21/05/2017
zusje van Mira (2klA) en Jef De
Dobbeleer

overlijden:

fantastische ervaring voor de kleuters en de juf ;-)
zie website – kleuter - blog 3KLB

mei

Het derde leerjaar werkt verder in
de moestuin… Planten water
geven, onkruid wieden,... en

Linda De Weirdt
°2/9/1956 24/4/2017,
grootmoeder van Dunia (5A) en
Xander (3B) Killemaes

binnenkort kunnen we onze eerste
aardbeien oogsten. We maakten

Martine De Savoye

ook een echt insectenhotel, waar we erg trots op zijn. Op onze

°17/3/1948 27/4/2017,
grootmoeder van Nina (3B) en
Manou (3KLC) Litjens

blog vinden jullie de foto's of kom gerust eens een kijkje nemen
in onze tuin.
zie website – lager - blog 3AB

5/5

Op schoolreis naar de Haan, de Sierck.

zie website – kleuter - blog 3KLA, B, C

Lieve Van Den Broecke
°24/03/1944 10/05/2017, tante
van juf Karolien en groottante
van Pieter Declerck (2KLB)

9/5

We hebben een heuse fietstocht gedaan doorheen Melle in
het kader van de Vlaamse fietsweek. We fietsen ongeveer 25
km! 5de leerjaar A en B

11/5

Weetjes

Wij gingen graag in op de uitnodiging van SFI om naar de
avant-première van hun toneel te komen kijken.
zie website – lager - blog 6de lj.

11/5

Ook wij (5A/B) kregen
STEAM-les rond het
programmeren van robots.
Het was heel interessant!

zie website – lager - blog 5A.

Caitlin (5de lj. B)behaalde op
1mei de 2de plaats op het
podium van het Vlaams
kampioenschap C
toestelturnen. Zij was eerder al
3de op het Oost-Vlaamse
kampioenschap.
---------------------

17/5

Zomerse activiteiten op
woensdagnamiddag… spelen met
waterballonnen..

23/5

De papa van Kato nam met
ons een liedje op!
zie website – lager - blog 2B

23/5

In het teken van onze lessen wereldoriëntatie rond milieu en
afval, ruimden 6A en 6B de berm op. De Tuinstraat en de
Nonnenwegel werden opgeruimd en we vulden heel wat
vuilniszakjes. Het afval dat we het meeste vonden waren
glazen flesjes en sigarettenpeuken.
zie website – lager - blog 6A/B

29/5

Boekenbeurs in de zesde klassen! Met kleurrijke posters stelden
we ons boek aan elkaar voor.
zie website – lager - blog 6A/B

13 mei: Opnieuw een
schaaktopdag:
Pjotr veroverde met SFB Melle
hoogste schavot tijdens het
Belgisch
schoolschaakkampioenschap.
Samen met de zusjes Deleu,
een topteam! Leen en Pjotr
werden ook beste bordspelers.
-----------------

Komende activiteiten
1/6
5/6
6/6
9/6
21/6
23/6
27/6
28/6
29/6
30/6

Schoolreis naar de Efteling (2de leerjaar)
Pinkstermaandag (geen school)
Schoolreis naar Sealife in Blankenberge (3de leerjaar)
Schoolreis naar de paardenmelkerij (2de kleuterklas)
Naar de Play-Beach (peuterklas)
Schoolreis Toverland (5de leerjaar) / Sportdag 6de lj
Sportdag (1-4de lj Kouterslag, 5de lj Nieuwdonk Berlare)
Schoolreis De Campagne (1ste kleuterklas)
Afscheid Meester Dirk
Afscheid 6de leerjaar
Rapport / School eindigt om 11u15!

Op zaterdag 13 mei trad juf
Celine (pkl.B, 1kl.A en 3 kl.C)
samen met Wouter in het
huwelijk.

