
 

 

Nieuwsbrief 6        

maart‘18 

SCHOOLJAAR 2017-2018 

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

  

Nieuws 

 

geboorte: 

 
 Elise, °28/2/2018 

zusje van Nathan De Bosscher (1KlA)         

 

 Jauro,  °19/3/2018 

zoontje van juf Carmen en Steven 

Aelvoet        

  

overlijden:   

 
 

 Denise De Vos 

 °7 juni 1920,  3 februari 2018, dierbaar 

familielid van poetsvrouw Remy  

 Geert Verbruggen 

° 14 mei 1961,  01 maart 2018, 

papa van juf Sarah 

 Julien Maesele 

° 2 mei 1929,  9 maart 2018, grootvader 

van juf Effie (1C) 

 Cécile Van de Sande 

° 25 maart 1929,  2 maart 2018, , 

echtgenote van medebestuurslid Robert 

Vande Walle 

 Isabelle Buyssens 

° 13 december 1923,  22 maart 2018, 

groottante van juf Karen (3B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voorbije activiteiten  

maart Lemmie, de mascotte van de liberale mutualiteit,  kwam ons 

leren hoe we onze tanden het best poetsen. We kregen een 

beker en tandenborstel en konden daarmee goed oefenen. 

Het was fan-tand-tisch! (2de + 3de kleuter) 

 

zie website kleuter blog 2de en 3de kleuterklassen 

 

 

2/3     Afrikaanse maskers maken voor de mondiale dag  

 zie website lager blog 4B 

 

2/3 Mondiale dag: sfeerbeelden 

  zie website lager  

   blog 6A en 6B  

 

 

 

 

 

7/3 Bezoek aan Animal Tails! (5A) 

 zie website lager blog 5A 

 

7/3     In het teken van de jeugdboekenmaand maakte het zesde 

leerjaar elk een eigen boekenrobot! Het resultaat zie je op 

onze blogs.   zie website, lager blog 6A/B 

 

 

 

 

 

 

 

13/3 Heerlijk ontspannen lezen in het 

boekenbos in pyjama op pyjamadag! 

3B  

 zie website, lager blog 3B 

   

 



 

 

WISTJE DAT… 

 

De opbrengst van de chocomelk 

en koffie : 138,25 euro 

De opbrengst van de verse wafels 

(dank aan het 6e leerjaar): 117,21 

euro 

Dat is samen goed voor € 255,46  

 

Op zaterdag 10 maart 

hadden we een meer dan 

geslaagde teambuilding! 

 

 

 

 

16/3  Historische personen weer tot leven laten komen? Dat kunnen we in het 

6de leerjaar met de Morfobooth! Wil je horen hoe Napoleon, 

Julius Caesar en anderen zichzelf voorstellen? Je kan het 

horen op onze klasblogs. zie website, lager blog 6A en 6B 

 

19-21/3  Cultuurklassen:  

Wij gingen 3 dagen op stap in  Ieper! (4de lj.) 

  

foto’s zie website, lager blog 4A/B 

 

 

20/3  Met de hulp van meester Frederic leerden we kleine robotjes 

programmeren: ozobots! Door zelf een route uit te stippelen 

met kleurencodes kon de robot ontsnappen uit de 

gevangenis.  zie website, lager blog 6A en 6B 

 

21/3   Om de lente te vieren verwelkomen we 2 

kuikens in onze klas: Helmut en Lotti . We 

zullen hen goed verzorgen tot aan de 

paasvakantie. 

 

21 + 28/3   We zaten op de schoolbanken 

zoals 100 jaar geleden met schort en klompen. We 

schreven met een griffel op een lei en als we niet 

flink waren kregen we een lange tong of ezelsoren. 

Het was tof in de School van Toen! (3A en 3B)   

                 zie website, lager blog 3AB 

 

21/3   Uitstap naar de bakkerij: we 

namen een kijkje achter de 

schermen: “Hoe wordt al dat 

lekkers voor Pasen 

gemaakt?” 
foto’s zie website, kleuterblog 2KLB juf Rani 

 

22/3  Maart is jeugdboekenmaand.  

 In de hoofdbibliotheek van Melle speelden we een spel 

waarbij we antwoorden op vragen over techniek en 

wetenschap zochten in boeken! 
 zie website, lager blog 3AB 

van maandag 2 april  tem. zondag 15 april  

PAASVAKANTIE 

Komende activiteiten 

18/4  Uitstap Tuin van Kina (3B) 

19/4  Oudercontacten KO deel 1 

20/4  Uitstap Paira Daiza (2A en 2B)  
25/4  Pedagogische studiedag ,GEEN SCHOOL! 

26/4  Medisch onderzoek 1KLA 

27/4  Medisch onderzoek 1KLB 

28/4  Eerste Communie om 11u. (in Kerk Heusden) 

30/4  Lokale verlofdag. GEEN SCHOOL! 
 


