
Lieve deugnietjes 
en hun mama’s 
en papa’s,

Met veel plezier 
komen wij elke dag 
naar school. Wij kijken 
altijd opnieuw uit 
naar onze schitterende 
samenwerking en naar 
de blije gezichtjes van 
de kleinste mieren 
die zich heel goed 
voelen in ons nieuwe 
mierennest.
Wij zijn bijzonder 
dankbaar voor de 
grote steun van onze 
collega’s en de fijne 
contacten met alle 
ouders van onze 
kleintjes.

Fijne vakantie
allemaal!

Juf Véronique en 
juf Esther
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Straffe taal
 

straffe ouders

Dankzij de inzet van onze straffe ouders hebben we heel wat voor 
elkaar gekregen. 
- De veiling van het oude schoolmateriaal bracht ruim 5000 euro op! 

Met dat bedrag kochten we stapels gloednieuwe boeken aan voor 
onze schoolbibliotheek. 

- De bijna vierduizend euro opbrengst van de koekjesverkoop
 investeren we in nieuw spelmateriaal voor de speelplaats. 
- Ook de actie ‘Ik ben fier op…’ (zie pagina 4) was een idee van de 

ouders. Bedankt aan alle straffe ouders! Jullie zijn goud waard!

Onze enthousiaste straffe ouders zijn op zoek naar andere 
straffe mama’s en papa’s, die vanaf volgend schooljaar 
met hen willen meedenken en meewerken. 
Jullie zijn van harte WELKOM! 

Interesse? 
Mail naar directie@straf!schoolmetlef.be of 
spreek ons aan.
Meer informatie vinden jullie op onze website: 
www.strafschoolmetlef.be 
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De f in Straf staat voor 
het begrip fier > zie pag. 4



 
In een reeks van tien speciale lessen hebben leerlingen van de vijfde en 
zesde klassen leren programmeren. Het project Micro:bit 
– in samenwerking met Melexis en VBS De Beerring – was een 
groot succes. De Micro:bit is een klein toestel dat zelf bedachte 
opdrachten van de leerlingen op het scherm 
uitvoert. Nadat de leerlingen de eerste op-
drachten voldoende onder de knie hadden, 
ontpopten ze zich als echte programmeurs. 
Ze hebben een diertje ontwikkeld dat slaapt 
als het donker is, geluidjes uitstoot als je het 
even aanraakt en heel boos wordt als men 
het door elkaar schudt! Niet voor niets een 
project op maat van een straffe school!

Knappe computermieren !

Straffe kunstenaars

Onder de vakkundige leiding van de juffen van Kunstkuur toonden onze 
leerlingen zich van hun creatiefste kant. Iedereen kan de schitterende 
kunstwerken op school komen bewonderen tijdens de opendeurdagen  op 25 
en 26 september 2021. Omdat de meisjes en jongens van het zesde leerjaar er 
dan niet meer bij zijn, organiseerden we voor hen een digitale tentoonstelling 
die jullie binnenkort krijgen via mail. Je kan de tentoonstelling vanaf 29 juni 
ook bekijken op onze website. Straf werk he?

Bedankt aan alle grote mieren van de zesde klassen! 
Veel succes in jullie nieuwe school!



 
Van 17 tot 28 mei was onze school opnieuw een bouwwerf. En dat terwijl we net verhuisd waren… 
Iedereen leerde in de klas over het thema bouwen. Van klein tot groot bouwden onze kinderen 
de meest fantastische werken. Met Legoblokjes knutselden ze een heuse bouwkraan in elkaar, ze 
bouwden auto’s en leerden werken met computers. De school gonsde van de bedrijvigheid. Ook 
de leerkrachten toonden zich erg enthousiast. Kortom, het was een onvergetelijke werkweek!

Bouw je mee ?



Agenda
2021-2022

Ik ben f ier op...

De f in Straf staat voor het begrip fier. 
Die letter staat er niet zomaar. 
Een degelijke en fijne school mag (neen: 
moet!) dagelijks tonen dat ze fier is op haar 
leerlingen, leerkrachten, ouders en alle mensen die haar een warm 
hart toedragen.
Net daarom maakt de f van fier deel uit van onze naam. 
Omdat wij menen wat we zeggen, hebben we het project Ik ben 
fier op… gelanceerd. Alweer een schitterend idee van onze Straffe 
ouders en leerkrachten, die zich niet alleen om materiaal voor de 
school bekommeren, maar ons ook inhoudelijk ondersteunen.
Op onze beurt zijn wij bijzonder fier op… iedereen die meewerkte 
aan het project en iedereen die ons heeft 
laten weten waarop 
hij of zij bijzonder 
fier is.  

STUDIEDAGEN
• woensdag 2  november 2021• woensdag 2 februari 2022• woensdag 23 maart 2022

SCHOOLFEEST

zaterdag

20
22

MEI
1

VRIJE DAGEN

vrijdag

20
21

OKTOBER
01

maandag

20
22

MEI
02

OPENDEURDAGEN
zaterdag

20
21

SEPTEMBER
25

zondag

20
21

SEPTEMBER
26

OPENKLASDAG

donderdag

20
21

AUGUSTUS
26

tussen 
17.00 u 
en 
19.00 u 


