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

Wij kropen in het inleefatelier
Guatemala (Studio Globo) in de huid

Nieuws

van een Guatemalteek en konden
aan den lijve ondervinden hoe het
leven daar is. Een intense ervaring!

geboorte:

zie website –- blog 6A en 6B

8/4

Op 8 april trad juf Elien (6de leerjaar B) samen met Thomas in
het huwelijk. Het 6de leerjaar was aanwezig als koor!

Proficiat!
Lou
° 03.04.2017
zoontje van juf Kim en Kristof,
broertje van Finn (1KLB)

20/4

De leerlingen van het tweede leerjaar B kregen een nieuwe
vriend uit het vijfde leerjaar B. Vanaf nu

Emiel
° 12.04.2017
zoontje van juf Freya en
Wouter

begeleiden zij ons om de twee weken bij het
lezen.
zie website – lager - blog 2B

Eliz
zusje van Selim (3KLC)
Leandro
broertje van Matheo en
Mauro (3B)

24/4

Vooraleer we zelf in onze
schoolmoestuintjes werken, mochten
we al eens experimenteren in De Tuin
Van Kina.
zie website - lager - blog 3AB

24/4

26/4

Nu het thema er helemaal op zit, konden we elkaar als ridder
en schildknaap helpen met het aantrekken van onze
echte ridderhelm en schouderstukken voor de foto
voor ons diploma!
zie website –- blog 4B

Start verkoop van overschot kledij musical + verkoop van de
dvd van de musical. Zie promo-filmpje op de website van de
school.

26/4

We kregen een workshop rond muziek maken met afval. We
leerden dat je afval nog nuttig kan
gebruiken. Het eindresultaat en foto’s zie
je op de blog.
zie website –- blog 5A en 5B

overlijden:

Gustav Lippens,
° 27/12/1944 - 12/03/2017
grootvader van
Gilles Van de Geüchte (3KL.A)
Amedee Peelman,
° 02/06/1941 - 31/03/2017
grootvader van
Jonathan Peelman (3A)
Maria Blomme,
° 03/04/1929 - 14/04/2017
overgrootmoeder van
Lars (2A) en Billie (2KLB)
Goudeseune
____________________________

Belangrijke mededeling

ZONDAG 21 MEI
27/4

Op schoolreis naar Ieper: we gingen naar de Menenpoort, Tyne
Cot cemetery en liepen in échte loopgraven! (4A/B)
zie website –- blog 4A en 4B

NOTEER ALVAST:
nieuwe mailadres van ons oudercomité:
oudercomite@sfb-melle.be

12u-14u:
BARBECUE
14u-17u:
OPENDEURDAG
Springkasteel

Komende activiteiten

Viskraam

1/5

Feest van de arbeid

13/5

Op zaterdag 13 mei om 10u. krijgen wij
voor het eerst een broodje. Het wordt

Doorlopend cafetaria

zeker en vast een mooie dag, ONZE

Taart / ijsjes / hotdogs

eerste communie.
24/5

Rapport

25/5

Hemelvaartsdag

26/5

Brugdag: GEEN SCHOOL

Schminkstand

JE KOMT TOCH OOK?

