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Voorbije activiteiten
6/11

7/11

Na een EHBO-opleiding in de maand oktober zetten we de
leerlingen van het 6de leerjaar in als JHOS (=
Jongerenhelper Op School) op de speelplaats. Elke week
zijn er 2 leerlingen verantwoordelijk voor het verzorgen
van de gewonden. Ze zijn herkenbaar aanwezig op de
speelplaats en hebben ondertussen hun nut al bewezen.
Knap werk 6de leerjaar!
We maakten een wandeling naar het
Lijsternest en deden daar allerlei
opdrachten rond de herfst (1ste leerjaar).
zie website lager blog van 1ABC

20-24/11
In de week van 20-24
november was het
voorleesweek. Dit jaar
stonden de “voorleespapa’s” centraal. Daarom
kwam er elke dag een papa voorlezen aan onze
klas. (2de leerjaar) zie website lager blog van 2A/2B

27/11

We nodigden onze grootouders met een persoonlijke,
handgeschreven brief uit op school. De opkomst was zo groot
dat onze tearoom in de turnzaal geïnstalleerd moest
worden. Na koffie en gebak leerden we een kaartspel
van onze grootouders. Bedankt voor de gezellige
namiddag! (6de leerjaar) zie website lager blog 6A en
6B

29/11 Grootouderfeest :
op woensdag 29 november genoten
de oma’s en opa’s van een
schitterend optreden van de kleuters.
zie website… SFB in beeld, foto’s 20172018

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

Nieuws
geboorte:

Vince,
broertje van Jack Lejeune (2KL.A)

huwelijk:

Op 2/12/2017 huwden de ouders van
Sophia Kissiyar (1KLB)

overlijden:

° 21/11/1979  5/10/2017
Sidy Kane
papa van Silia Kane (2KL.A)

° 18/11/1952  3/12/2017
Johan Willems
opa van Billie Goudeseune (3KL.C)

° 22/02/1953  1412/2017
Sonia De Naer
oma van Alina Props (3A)

30/11

Grootoudernamiddag: de
grootouders konden genieten
van gezelschapsspelletjes met
hun kleinkinderen en een
warme kop koffie. zie foto’s op
onze website, lager blog 3AB

30/11

We maakten de stoomboot van de Sint na. Een keuken,
slaapkamers, machinekamer, pakjeskamer... We dachten aan
alles! zie foto’s op onze website, lager blog 2A/B

4/12

We schrijven nu niet langer enkel met potlood maar kregen in de
klas een eerste vulpen. Het resultaat kunnen jullie zien op onze
nieuwjaarsbrieven. (1 ste leerjaar)

WEETJE!
Marie Stevens uit 4B is met haar
hockeyploeg ‘herfstkampioen’
geworden. Proficiat!

5/12

Wij verwelkomden Sinterklaas en de
pieten met een dansje: de
pietengymnastiek. (3de lj.)
zie foto’s op onze website, lager blog 3AB
5/12 Sinterklaas op bezoek, dat betekent ook:
smullen! Het zesde leerjaar maakte lekkere en
gezonde hapjes voor onze Sintreceptie. Sinterklaas
en de pieten smulden mee met het 4e, 5e en zesde
leerjaar.
zie foto’s op onze website, lager blog 6A en 6B en
sfb in beeld…

6/12

Sylvia Vanden Heede, oma van Lize
uit 1B, kwam voorlezen uit haar
kinderboeken van ‘Vos en Haas’. We
genoten ervan in het boekenbos. zie
foto’s op onze website, lager blog
1ABC

13/12

Vandaag brengen we de ingezamelde spullen naar Toontje in
Ledeberg. Zo dragen wij ons steentje bij aan ‘warmere’
kerstdagen voor mensen die het niet zo breed hebben. Bedankt
voor de gulle giften! zie foto’s op onze website, lager blog 6A/B

20/12

We oefenden het kerstspel in dat we uitvoeren op de
kerstviering voor alle kleuters op 21 december. (3de kl.)

WISTJE DAT…
… er 423 eters op de spaghettifuif
waren?
… we met de opbrengst van de
spaghettifuif het bewegend leren op
de school konden introduceren?

… het oudercomité op 12 januari
2018 een nieuwjaarsdrink aanbiedt
aan alle ouders en kinderen vanaf
15u25?

Op vrijdag 2 februari

Komende activiteiten
12/1
16/1
25/1
31/1

Nieuwjaarsdrink oudercomité vanaf 15u25
Uitstap beroepenhuis + curieuzeneuze (6de lj.)
Gedichtendag
Dansvoorstelling Kopergieterij (4de lj.)
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: GEEN SCHOOL!

Aan allen fijne kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar!

zal onze Galaquiz doorgaan op
school. Wij zijn nog op zoek naar
mooie spullen die al jaren
ongebruikt in de kast staan. Heb je
iets dat bruikbaar is voor onze
prijzentafel? Geef het maar af op
het secretariaat en doe er een
briefje bij zodat we de juiste
mensen kunnen bedanken. Alvast
hartelijk bedankt voor de moeite!

