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SCHOOLJAAR 2016-2017 

  

Nieuws 

 

http://www.sfb-melle.be 

 

Algemenen sfeerbeelden van 

het schoolgebeuren vind je 

op onze website, zie 

SFB in beeld, foto’s 2016-

2017…  

 

Info omtrent data 

oudercontacten, stadsklas, 

verlofdagen,… vind je 

eveneens op de website, zie 

school, belangrijke data.  

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

 

WIST-JE-DAT… 

 

3B een gigantische halloween-

pompoen in de klas heeft? 

De pompoen heeft een omtrek 

van 1.40m!  

 

 

 

Zie ook klasblog 3AB op de 

website… 

 

 

 

 

 

 

Voorbije activiteiten 

3/10 Naar aanleiding van het Sint-Franciscusfeest konden we met 

de hele school genieten van een schitterende 

toneelvoorstelling! zie foto’s website- lager blog 1ABC 

 

11/10 Natuur en wetenschap in de klas 

 Dhr. Govaert, de opa van Tiebe en 

Wout, kwam bij ons in de klas  de 

wondere wereld van natuur en techniek 

toelichten.  Hij zette ons in ieder geval in 

vuur en vlam voor wetenschap! 

Nogmaals dank voor de interessante, 

leerrijke dag.  

 zie website lager blog van 6A en 6B  

 

13/10 De kleuters van 1KLA en B gingen op bezoek bij 

 de dieren van Lars. Wat een avontuur! 

 Lars heeft zoveel dieren : vogels met een kuifje, 

 2 geitjes, een pony, konijnen, cavia’s, kippen 

 en 2 lieve honden!  

 HARTELIJK DANK VOOR HET FIJNE BEZOEK!  

 zie website kleuter blog 1KLA/1KLB  

 

14/10  Op vrijdag 14 oktober namen we (1ste lj.) de tram richting Gent 

en bezochten we het designmuseum. We kregen een 

rondleiding als echte binnenhuisarchitecten. zie website  lager 

blog 1ABC 

 

14/10 Zottezinnengedicht / 

Pyjamadag! 

  zie website lager blog 

4A/4B 

 

19/10 Pet op tegen kanker 

  zie website blog 2B, 3B… 

 

 
 

   

 

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


 

 

Belangrijke  mededeling 

 

Herfstvakantie:  

 31oktober tem. 6 november 2016 

Wapenstilstand: 

11 november 2016  

 

OPGELET!  

Dit schooljaar gaat het 

grootouderfeest door op 

donderdag 30 maart 2017.  

Breng opa en oma alvast op de 

hoogte hiervan! 

 

 

Vanaf heden hebben krijgt 

onze parochie de naam 

“Destelbergen-Melle”. 

Pastoor Jos Verstraeten werd 

benoemd tot pastoor van 

deze parochie.  

adres:  

Kloosterstraat 16/0.1 

9090 Melle 

 

 

20/10 6B toverde het sprookje ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ (in 

de versie van Roald Dahl) om in een hoorspel. Het toffe 

resultaat kan je beluisteren op onze klasblog.! 

 zie website lager blog 6B 

 

20/10 Toneelvoorstelling Rakelings, 

een educatieve 

 voorstelling rond het thema 

veilig en duurzaam verkeer. 

 We leerden over de dode hoek en wat je best aantrekt om 

veiig te fietsen. Achteraf wonnen we zelfs de quiz! 

 zie website lager blog 4AB 

 

       oktober  We maakten met de appeltjes  

  uit onze schooltuin lekkere appelmoes… mmm  

  zie website lager blog PKLA juf Carmen 

 

 

17-21/10 De kinderen van 1A kregen een weekje les van meester 

Bernard. Onder leiding van professor Zapdos maakten ze een 

mooie herfstwandeling. Dank aan de extra handen van 

(groot)ouders.   

 

21/10 Op 21 oktober vieren wij de dag van de jeugdbeweging! Ons 

eigen schoolparlement heeft hiervoor enkele groepsspelen in 

elkaar gestoken. Het was leuk om met alle leerjaren samen te 

spelen!  zie website SFB in beeld, foto’s 2016-2017   

 

25+27/10 CWRM 

 De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar namen deel aan het 

mobiele atelier van Coming World Remember Me.  

 Ze maakten in het mobiel atelier bij studio M een beeldje dat 

een overledene symboliseert, iemand die gevallen is in ons land 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. De maker van het beeldje 

verbindt zijn naam aan de naam van een slachtoffer op het 

metalen plaatje dat aan het beeldje hangt. Zo herdenken we 

de overledenen uit de ‘Groote Oorlog’.  

 600.000 van die beeldjes worden in 2018 samengebracht in een 

groot landschapskunstwerk in Ieper.  

 zie website blog 3AB en 4AB   

 

Komende activiteiten 

9+17/11 Uitstap naar het spinnenmuseum (tuin van Kina) (2de lj.) 

 

10+17/11 Medisch onderzoek 5de leerjaar 

18/11  Uitstap Breendonk en Technopolis (6de lj.) 

  Dansworkshop Gent (5de lj.) 

24/11 + 29/11 Oudercontacten kleuteronderwijs  

 

25/11  Rapport 2  


