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Steam activiteit: bellen blazen (1ste kl.A/B)
zie website – SFB in beeld – foto’s 2016-2017
Op dinsdag 23 mei reed de bus ons
naar Boudewijn Seapark!
zie website – lager - blog 1ABC
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Wij hadden een magische
schoolreis in de Efteling! (2A
en B)
zie website – lager - blog 2B
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schoolreis Sea Life 3de leerjaar
zie website – lager - blog 3AB

Steamopdracht: bouwen van een stevige
knikkerbaan. Kan de knikker op het
einde de auto vooruit duwen? (3KL.A/C)
zie website – kleuter - blog 3KL.A

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

Nieuws
geboorte:

Max
°13/06/2017
broertje van Lou (2A) en Jools
(1B) Ameloot

overlijden:

7/6 We maakten een leuke kennismaking met de
honden Dasha, Samba, Happy en Django.
Bezoek aan Animal Teals (1ste lj.B)
zie website – SFB in beeld – foto’s 2016-2017
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Schoolreis Paardenmelkerij (2de kl.)
zie website – SFB in beeld – foto’s
2016-2017
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Feest voor de papa’s…. (1ste KL)
zie website – kleuter – blog 1KLA en B

Etienne Eeckman
°19/1/1945 4/6/2017
vader van juf Erika
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Bezoek bijenmuseum in Gent (2B)
zie website – lager – blog 2B
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Uitstap naar de frituur tijdens
de middagpauze (bij papa
Thor) (2KL.B)

Uit de kindermond…

21/6
26/6
28/6

Schoolreisje naar de Playbeach (peuterklassen)
zie website – kleuter – blog juf Shirley en juf Carmen
Naar de Kouterranch (3de lj.)
zie website – lager – blog 3AB

Schoolreis “Campagne” kinderboerderij (1ste
kleuterklassen)
zie website – kleuter – blog 1KL

“Juf, mijn haartjes zijn af… ik had
last van pluisjes…” (kleuter)

***
“Juf, heb jij asperges mee?” (Tijs)
Het was een ontdekbak met
allerlei groen materiaal…

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

Weetjes

Nawoordje

13 mei 2017

Het schooljaar is alweer voorbij, we kijken de vakantie blij tegemoet.
Maar toch willen we graag nog even terugblikken naar wat voorbij is.
Dit schooljaar maakten we kennis met heel wat 'nieuwigheden':
We maakten volop kennis met STEAM: deden proefondervindelijk onderzoek,
gebruikten verfijnde technologie om te programmeren, ontworpen
verschillende wetenschappelijke constructies, ...
De school werd als het ware een echt 'Feest van Smaak'! Vele maanden werd
er geproefd van het leven binnen de musicalwereld, wat resulteerde in een
onvergetelijke en spetterende show.
Verschillende klassen deden voor het eerst enkele nieuwe activiteiten:
kennismaking met dieren; opnemen van een videoclip met eigen klaslied;
volgen van yoga-lessen; voorlezen aan de kleuters; opruimacties houden in
en rond de school; ... en nog zoveel meer!
Onze dank aan het voltallige team, het oudercomité, alle ouders en
grootouders om samen met onze leerlingen school te maken. Zonder jullie,
zouden we het schooljaar niet kunnen invullen met al deze gebeurtenissen.

Onze eerste communicantjes
straalden!

-------------------------Louis uit 3B mocht KAA-Gent
speler Yuya Kubo in het Japans
interviewen.

Helaas namen we ook afscheid van enkele 'bekendheden' op school:
- Na vele jaren als onderwijzer, gaat meester Dirk nu op pensioen. We
wensen hem het allerbeste toe en hopen dat hij nu alles kan doen wat
hij maar wil!
- Directeur juf Sara zwaait de school ook uit. Zij wordt de nieuwe
directeur van Oudenbos te Lokeren. We wensen haar veel succes toe.
En heel binnenkort, beleven we een tal van andere 'nieuwigheden' in de
vakantie: reizen, spelen, wandelen, uitrusten, ... Kortom, allemaal zaken om
volop van te genieten!
We wensen iedereen een zalige zonnige vakantie toe.
Tot 1 september om er opnieuw tegenaan te gaan!
Directeuren Véronique en Sara.
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Zie interview op de blog van 3B
op onze website.

