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Voorbije Activiteiten
9/5

Place Globale: we volgden een workshop hennatekeningen,

Nieuws

workshop ecopercussie, workshop nieuwe wereldmode,
workshop ‘Art of peace’, workshop rond fair trade en
duurzaam leefmilieu, film over wereldburgerschap en

geboorte:

schreven onze mening op een meningsuitingsmuur.
zie website – lager - blog 4AB

12/5 Wij maakten in de klas verschillende ruimtewezens en
ruimtetuigen met afvalmaterialen. Bekijk gerust eens onze
blog om de eindresultaten te bewonderen!! zie website –
lager - blog 5A

13/5 In het vierde leerjaar traden we in de voetsporen van
kunstenaar Christopher Boffoli. De knappe resultaten vind
je op de blog van het vierde leerjaar.
zie website - blog 4AB

17-19/5

Het zesde leerjaar bracht een bezoek aan het Huis van Kina. In
de voormiddag ontdekten we in de workshop Pandora's Pixel
dat de mens een immense invloed heeft op het milieu en dat
we dus de juiste keuzes moeten maken om het leven op
aarde nog lang te vrijwaren. In de namiddag ontdekten we
alles over seksualiteit en relaties op de zolder in de interactieve
tentoonstelling 'k Zag 2 beren. Tijdens de middagpauze was
het heerlijk vertoeven in de tuin van Kina!
zie website - lager
blog 6A en 6B

20/5 Na wekenlange voorbereiding was het eindelijk
zover: de landententoonstelling van het zesde leerjaar. De
leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar kwamen op
bezoek. Knap gedaan, zesdes!. zie website – lager – blog
6A en 6B

Mia
zusje van Lili Vlaeminck (PKLB)
Perrine
zusje van Kato (1A) en Josse
(2KLA) Duthoy
Charlotte
zusje van Pénélope Plasschaert
(PKLB)

overlijden:

°27/4/1940 - 3/5/2016
Jean Van Tricht
opa van Juno (1C) en Stan (6A)
°1/7/1920 - 17/5/2016
Robert Van Heesvelde
opa van Renzo (6A) en Catho
(5A)

20/5 Het waren kleurrijke weekjes in de peuterklas. Elke dag werkten we rond
een nieuw kleurtje. Zelfs onze kledij ging mee met het
kleurtje van de dag. zie website - kleuter - blog juf
Carmen pklb

Belangrijke
mededeling

vrijdag 3 juni ‘16
23/5

We (3KLA + B) maakten een reis naar een fabelachtig eiland…
Het filmpje hiervan kon je bekijken tijdens ons schoolfeest in het
museum. Vanaf nu ook te zien op youtube. zie website- sfb in
beeld – film.
Groetjes van juf Pirouetta…

27/5

We keerden vandaag terug naar de boerderij waar we onze
gemiste activiteiten inhaalden. Wij hadden nog
een lesje ‘wolverwerking’ te goed. Na een
lekkere picnic maakten we ook nog een ritje met
de kar. zie website – lager - blog 2A

29/5

Schoolfeest met creatief
schoolmuseum, leuke workshops, plezier bij
de kinderen, ... FOTO’s :
zie website – sfb in beeld - fotoalbum

Komende activiteiten
2/6




Medisch onderzoek 1KLA en 1KLB (op school)
Schoolreis 2de leerjaar naar Plopsaland
Sportdag 6de leerjaar naar Rozebroeken
3de

7/6

Schoolreis

15/6

Schoolreis peuterklas naar Playbeach

17/6

Frietjesdag

20/6

Uitstap naar Gent - inhaaldag Stadsklas, 4de leerjaar

Weetjes
De winnaars van de
wedstrijd op het schoolfeest
zijn….
“Leen & Karen Deleu“
Antwoord op de
shiftingsvraag: er zijn 48
hotdogs en 169 ijsjes
verkocht. Samen komt dit
op 217. Leen & Karen
hadden 212 geantwoord.
Zij winnen toegangstickets
voor het subtropisch
zwemparadijs
Rozebroeken, dit voor 2
volwassenen en 2 kinderen.
PROFICIAT!

leerjaar naar Sea life

23/6





LOKALE
VAKANTIEDAG

Schoolreis 1ste kleuterklas naar De Campagne
Schoolreis 2de kleuterklas naar Brielmeersen
Schoolreis 3de kleuterklas naar St.-Idesbald
Sportdag 1ste tem. 4de leerjaar naar Puyenbroek

24/6

Schoolreis 5de leerjaar naar Toverland

27/6

Sportdag 5de leerjaar naar Nieuwdonk – Berlare

28/6

Afscheid 6de leerjaar

30/6

Rapport

De taarten en gebakjes op
het schoolfeest waren
overheerlijk. Dank aan alle
bakkende ouders!
De schalen/onderleggers
liggen in de gang aan het
secretariaat. Gelieve ze tijdig
af te halen.

