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Welkom op school 

Vlug mijn jas, mijn boekentas 
Even zwaaien, nog één keer 

Dag vriendjes, dag juf en meester 

Morgen kom ik terug! 

Neem zeker eens een kijkje op de 
schoolwebsite: www.svbulo.be 

 
Hierop vind je al de foto’s van onze avonturen.  

Onze schoolwebsite 

Met een koffer vol sport gaan we dit 
jaar aan de slag 

- De Olympische sportdagen 
- Judolessen op school 

- Lopen op maandag en vrijdag 

- Ijsschaatsen 

http://www.svbulo.be/


 

  
 

Eén september 

Onze eerste schooldag ging heel 

sportief van start. We mochten er al 

onmiddellijk dansen, lopen, basketten, 

tennissen, …  

  En koffer vol judo 



 

 

  

 Het gezin Spaargaren 
NIEUWSBRIEF VOOR VAKANTIE [JAAR] 

In deze nieuwsbrief kunt u uw familie en vrienden vertellen 

over de gebeurtenissen bij u en uw gezin in het afgelopen 

jaar. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, rhoncus nec, sagittis vel, 

erat. Morbi varius. Morbi varius tincidunt odio. Maecenas 

porttitor, justo at cursus pharetra, diam enim semper 

mauris, vel condimentum nulla purus ac tortor.  

Aliquam et tortor. Integer vehicula pulvinar odio. Quisque 

ac quam id lectus elementum euismod. Quisque orci 

neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat eu, tortor. 

Integer enim. Aenean eget nulla. Vestibulum neque nisi, 

bibendum vitae, semper in, placerat vel, purus. Proin 

consectetuer purus sed leo. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, 

rhoncus nec, sagittis vel, erat. Morbi varius. Morbi varius 

tincidunt odio.  

Quisque orci neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat 

eu, tortor. Integer enim. Aenean eget nulla. Vestibulum 

neque nisi, bibendum vitae, semper in, placerat vel, purus. 

Proin consectetuer purus sed leo. Proin consectetuer 

purus sed leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, rhoncus nec, 

sagittis vel, erat. Morbi varius. Morbi varius tincidunt odio. 

De beste wensen voor het nieuwe jaar! 

Het gezin Spaargaren 

 

Op ontdekking bij de politie  

De politie kwam aan de tussenklassers wat 
meer vertellen over hun beroep. We leerden 
heel veel bij: 

- Een kogenvrijvest weegt heel zwaar 
- Handboeien krijg je niet zo snel los 
- Er passen 20 kinderen in de combi 
- Je moet vooral goed kunnen schrijven 

bij de politie 

De kinderen van de basisgroep bewonderden de 

kleuren en geuren van de natuur tijdens de herfst 
Herfstwandeling 



 

 

 

  

 

Naar het bos 
Met de hele school trokken we de natuur in 
om er te ontdekken wat voor wonderen de 

herfst ons geeft. 

 



 

 

 

  

Op ontdekking in de garage 

De basisgroep ging op ontdekking in de 
garage. Ze zagen hoe de auto nieuwe olie 

kreeg, hoe de banden vervangen werden, … 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Ijsschaatsen 

Met de hele school gingen we naar Liedekerke 
om er te leren schaatsen.  
Wat een belevenis … 
 
Stap 1: schaatsen aantrekken 
Stap 2: muts, sjaal en handschoenen niet 
vergeten 
Stap 3: Leren vallen en opstaan 
Stap 4: SCHAATSEN 

 



  



 

  
De Olympische sportdagen 

Zoals elk jaar, konden we ook dit jaar weer tal 
van sporten uitproberen tijdens de 
Olympische Sportdagen in het Domein van 
Huizingen.  

- Discuswerpen 
- Hoogspringen 
- Lopen 
- Dansen 
- … 

 



 

  Op ontdekking in de buurt 

De tussengroep ging op ontdekking in de buurt. 

We verkenden Alsemberg en ontmoetten de 

burgemeester in het gemeentehuis. We weten nu 

ook welke winkels er allemaal in de buurt zijn en 

wat we er kunnen kopen. Bij de optieker kopen we 

een bril, in de meubelwinkel een tafel gemaakt uit 

hout, …  



  



 

 

  
Vlerulla 

De tussengroep ging op ontdekking bij de 

vleermuizen. We leerden wat de vleermuizen 

eten, hoe ze slapen, hoe ze geboren worden, 

hoe ze vliegen,… 

Juf Laura trouwde met Nick 

We wensen Juf Laura een Nick een dikke 

proficiat met hun huwelijk. Dat er samen nog 

vele mooie jaren mogen volgen! 



  Sinterklaas op bezoek 

Sinterklaas en zwarte Piet op bezoek 

Op dinsdag 6 december rond 11 uur kwamen Sinterklaas en 2 zwarte pieten naar onze 
school. Sinterklaas zei dat iedereen flink was. We moesten naar de pietenateliers. Er waren 
5 pietenateliers: dansen, knutselen, naaien, basket of een film maken. Als iedereen het 
goed gedaan had, kregen we de sleutels om de zak met snoep open te maken. Sinterklaas 
bracht ook cadeautjes in alle klassen. 

Dank u Sinterklaas! 

Anatole 

 



 

  

A mile a day 

Elke maandag- en vrijdagochtend lopen we 

allemaal 15 min op ons eigen tempo. Zo 

hopen we onze concentratie te verhogen en 

aan onze uithouding / conditie te werken . 



 

  



 

 

 

 

 

 

6 jaar  7 jaar    8 jaar      9 jaar 
 
Agon  Danial   Geuvanny  Michiel  
Mohamed     Andreas   Alessandro 
Augustin      Abdul   Elise 
       Soleen 
 
 
10 jaar  11 jaar   12 jaar 
 
Corentin  Rubbe   Laetitia 
Steve  Karel   Ilenia 
Rayane      Olivier 
Lucas      Junior 
Sikandar      Tom 
 
De juffen en meesters 
 
Juf Annie   Meester Martin 
Juf Benedicte   Juf Cindy VM 
Juf Cindy VB   Juf Katrien 
Juf Liesl 

Onze jarigen 

Dank aan de Kiwanis Beersel 

Ook dit jaar kregen we weer veel steun van de 

Kiwanis Beersel. Dankzij hen kregen we een 

nieuw tuinhuis om al onze spullen in op te 

brengen en kon de sint op bezoek komen. 


