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Voorbije activiteiten
27/1

9/2

We kregen deze week alweer een super leuke STEAM-les van
meester Frederic. We experimenteerden met schaduw en
ontwierpen een skyline van een stad aan de hand van
afvalmaterialen. Bekijk zeker eens onze resultaten! zie
website lager- blog 5A

Een dagje geen banken,
geen stoelen, niet mooi
rechtop zitten en geen vaste
plek... Wel warme dekentjes,
zachte kussentjes,
comfortabel op sokjes of pantoffels… Heel gezellig en toch
bleven we heel geconcentreerd, kijk maar naar de foto’s op
onze blog! zie website lager - blog 4AB

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

Nieuws
geboorte:

Han
°6/2/2017

Voorbije weken
Leuke klasactiviteiten en bezoek aan het Gravensteen
in Gent. Koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen,
ridders en jonkvrouwen, burchten en kastelen … zie website
kleuter - blog 3KL.A

15/2 In Studioskoop in Gent genoten we van de spannende film :

“Storm, letters van vuur”.
Klaas is door de Inquisitie betrapt tijdens het drukken van een
belangrijke, maar verboden brief van Maarten Luther. Storm
weet te ontkomen met de originele drukletters en wordt zo
ongewild het middelpunt van de jacht op de brief.
zie website lager - blog 6A en 6B

17/2

Poppenkastvoorstelling in de bibliotheek van Melle
ivm het thema van de boekenweek 2017 :
Ik ben wie ik ben : M, V, X
zie website kleuter - blog 3KL.A/3KL.B/3KL.C

Voorbije weken

Tijdens het koude weer genoten we van sneeuwvlokjes

en maakten we zelf ijsblokjes… Kijk maar naar de foto’s op de blog.
zie website kleuter - blog PKL.A

broertje van Lex (3KLC)
en Aze (PKLB) Vermeiren

overlijden:

Guido De Clerck
°16/4/1950 - Ɨ 30/1/2017
opa van Boris (4B), Olivia (2B) en
Paulien (3KLC) D’Halluin

Voorbije weken

17/2

De kinderen van het derde leerjaar kregen een les
notenleer. Daarna leerden ze het liedje ‘kleine chineesje’
spelen op de xylofoon. Dat was niet gemakkelijk, maar na
heel wat oefenen lukte het toch. Kijk maar op onze blog...
zie website lager - blog 3AB

Op donderdag 16 februari zou Marley 12 jaar geworden zijn.
Vrijdag 17 februari bezochten we zijn graf in Zwijnaarde en
haalden we herinneringen op. Met een streepje muziek en veel
respectvolle stilte sloten we ons bezoek af. We zijn je niet
vergeten Marley. Je woont in ons hart.
Op de klasblog van 6B staat een mooie tekst van Michiel Bonne
die goed verwoordt hoe we ons voelen. zie website lager blog 6A + 6B

23/2 Het zesde leerjaar gaf een wervelende carnavalshow aan
de kindjes van de eerste kleuterklas!
Er werd gedanst, er werden spelletjes gespeeld en we
leerden zelfs wat bij over de lente en carnaval.. zie website
lager - blog 6B en 1ste kleuterklas.

Voorbije weken
Als de krokusvakantie dichterbij komt, dan komt ook het
bijhorende carnavalsfeest er aan. Daarom hebben we 3
weken gewerkt rond het thema ‘clowntje heeft een rode neus'.
We hebben ons verkleed, trokken gekke bekken, we hebben
gedanst,... Wat een plezier! zie website kleuter – blog PKLA en
PKLB

Belangrijke
mededeling
Maandag 13 maart 2017
Lokale vakantiedag!
Geen school voor lager en
kleuter.

------------------------MUSICAL
“Een feest van smaak”
Nog kaarten te verkrijgen
voor de extra voorstelling
op vrijdagnamiddag
10 maart om 15u.!

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

Komende activiteiten
10 + 11/3

MUSICAL “Een feest van smaak” (Optreden lager)

14/3

Infoavond boerderijklas (2de leerjaar)

17/3

Nationale pyamadag (Bednet), info volgt nog
Koffiestop vanaf 15u30

22-24/3

Boerderijklas Gijzenzele (2e leerjaar)

22 + 29/3

Uitstap “De school van toen” (3de leerjaar)

27-29/3

Stadsklas (4de leerjaar)

30/3

Inleefatelier Studio Globo (6de leerjaar)
Grootouderfeest (kleuters), info volgt nog

Van maandag 3 april
tem. maandag 17
april 2017 :

