Onze nieuwe website is online!

Na lang werken is hij er! Onze nieuwe website staat online!
Neem een kijkje op www.svbulo.be
Met dank aan meester Martin en juf Bene

In onze krant!
-

avonturen uit de basis-, tussen-, en eindgroep
onze BELGISCH KAMPIOEN KAJAKKEN!
een interview
de kalender
verjaardagen!
en nog veel meer…

BRAÏM IS BELGISCH KAMPIOEN KAJAKKEN!
Braïm is op zaterdag 12 maart Belgisch kampioen kajakken geworden.
Hij moest eerst de sprint doen. Dat is een korte afstand kajakken die je
heel snel moet kajakken. Zondag heeft hij de classic gedaan. Dat is een
langere afstand die je ook snel moet kajakken. Braïm behaalde de
schitterende tijd van 1 minuut 50 seconden.
Dikke proficiat Braïm, met je fantastische prestatie!

EEN KOFFER VOL: WATERSPORT!
Roeien in de basisklas en speelleerklas: met dank aan Stijn!

Roeien, roeien
Trek aan de riemen, dan gaan we vooruit
Roeien, roeien
Roeien, want wij varen uit
Roeien, roeien
Trek aan de riemen, dan gaan we vooruit
Roeien, roeien
Roeien, want wij varen uit
Tekst: Samson en Gert – Roeien

EEN KOFFER VOL: WATERSPORT!

Ons jaarthema is een koffer vol sport. De maanden januari en februari
staan watersporten centraal op ons programma zo gingen we in het
zwembad snorkelen en aquarobics.

We leerden zelfs enkele duiksignalen. Ken jij ze nog?

DIKKE-TRUIEN-DAG
We werden uitgedaagd door de bende van Beersel. Wij (EKA) gaven de
uitdaging door aan de andere klassen. De ideeën om te isoleren komen
van de oudere kinderen maar bij de jongste kinderen komt het idee wel
van de juf.
Waarom doen we mee?
Voor de ijsberen, zodat ze nog op het ijs kunnen. We willen de natuur
helpen, zodat niet al het poolijs zou smelten. We hebben geleerd dat het
ook met een graadje minder kan.
Hoe isoleren wij onze ijsblokken?
Sommige klassen steken het ijs in een koeltas, anderen wikkelen het ijs in
aluminiumfolie of leggen er ijs rond. De Bende van Beersel klas (EKA)
heeft een doos gemaakt van piepschuim. Alle klassen kozen ervoor om de
verwarming uit te zetten.
Hieronder enkele sfeerbeelden en een dikke proficiat aan de winnaars:
Eindklas B en hopelijk waren jullie blij met jullie lekkere ijsje als beloning
voor jullie inzet!

WORKSHOP: Het sluwe vosje in de basisgroep

Dankzij De Munt genoten wij van de hele leuke en leerrijke workshop: Het
sluwe vosje.
We maakten op een speelse manier kennis met opera en kregen allemaal
onze eigen dierenrol in het verhaal.

SPELLETJEEESSSSSS!!!

SPELLETJEEESSSSSS!!!

KNUTSELEEEEEENNN!!!

Kerst vieren… Gezellig samen zijn….

Ook dit jaar vierden we samen Kerstmis. We gingen naar de kerk
en dachten er even na over de geboorte van Jezus. Nadien
maakten we een wandeling die we afsloten met een heerlijke
maaltijd.

‘t Zal WEL-zijn
Aan de hand van jeugdboeken, schrijfopdrachtjes en zelfportretten
toonde auteur Siska Goeminne van Artforum aan de leerlingen van
eindklas C, dat er niets mis is met anders zijn.

Elke leerling moet zich fijn en veilig voelen op school. Zonder angst
voor pesterijen. Via het project ’t Zal WELzijn -een initiatief van de
VLOR i.s.m. CANON Cultuurcel en Iedereen Leest- ontdekten 54
scholen hoe cultuureducatie daaraan kan bijdragen. Ze werkten
allemaal volgens de theorie van Cultuur in de Spiegel. Meer tips
om aan welbevinden in de klas te werken vind je op onze
inspiratiepagina.

Schoolbezoeken schoolverlaters
Het is niet altijd even gemakkelijk om te weten wat je “later” wil
doen. Voor de eindklassers een keuze moeten maken, bezoeken
ze eerst de verschillende scholen in onze omgeving.

Het sluwe vosje Tussenklas A

Samen met de mensen van De Munt leerden we ons helemaal
inleven in het verhaal van “Het sluwe vosje”. Ieder van ons
veranderde in een dier, met zijn eigen rol in het verhaal. Het was
een heel leuke dag.

Hipperdepip HOERA!
7 Jaar
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10 jaar

Renaud

Emeraude
Danial

Emely
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Jenson
Nadia
Verim
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James
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Ook enkele juffen en meester verjaarden
Juf Jessica
Juf Lieve
Juf Liesbeth
Meester Peter
In onze vorige krant vergaten
we meester Jonathan
een gelukkige verjaardag te
wensen. Daarom doen we het
nu met grote letters:

Witloofbox
We gingen ook aan de slag met onze witloofbox. De leerlingen uit
tussenklas A werden voor even echt witloofboeren. Ze sneden de
witloofwortels om juiste lengte, plaatsten ze in de pot en gaven ze
voldoende water.
Nadien moest de wiltoof in een koude, donkere ruimte langzaam
de tijd krijgen om te bloeien. Na een maand konden we eindelijk
proeven van ons zelfgeplante witloof.

SPELLETJEEESSSSSS!!!

Zwerfvuilactie
De twee tussenklassen hebben deelgenomen aan de zwerfvuilactie. Ze zorgden ervoor dat onze school en de omgeving van de
school weer wat properder werd. Dank u wel tussenklassers!

We maken het even stil …
Op woensdag 22 maart maakten we het even stil… We dachten
terug aan de aanslagen die plaatsvonden op de luchthaven en in
de metro. Onze gedachten gingen uit naar alle slachtoffers van
geweld. Dit deden we allen in de gang bij het branden van een
kaars en het luisteren naar een lied.

Ook wij vierden carnaval

Proficiat aan onze prins en prinses carnaval.
Augustin en Mariame
Wat een origineel kostuum!
Maar ook proficiat aan alle
andere leerlingen om alle
opdrachten te doen slagen!
Jullie maakten er een leuke
namiddag van!

Dit was het resultaat van de gedichtenopdracht tijdens carnaval
De kikker is dik,
hij heeft de hik.
De bakker is blij
en wij zijn vrij.
Mijn jurk is rood
en ik eet brood.

Mickey Mouse
in the house!
Ik zit in de tuin met Stefanie
en eet lekkere salami.

Ik zoek een dier,
het is een mier.
De spin
loopt er in.
In de dierentuin zit de leeuw
en aan de zee vliegt een meeuw.
Op carnaval zijn er veel feesten.
We feesten als de beesten!
Iedereen is verkleed,
ik draag mijn gekste kleed.
Confetti vliegt in het rond.
Lekker eten in mijn mond!

Een clown is leuk,
maar zijn auto heeft een deuk.
Iedereen houdt van feest.
Jij bent een leuk beest.
Ik lees een boek
over een toverdoek!

INTERVIEW MET JUF LIESBETH
Juf Liesbeth, hoe oud ben je?
Ik ben 38 jaar.
Hoe ben je op Sint-Victor BuLo terechtgekomen?
Ik heb gesolliciteerd, hier en in een school in
Molenbeek. En ben hier onmiddellijk na mijn studies begonnen en
hoop hier eeuwig te mogen blijven.
Waarom wilde je juf worden?
Euhm, het leek mij een leuk beroep, ik wou dat als kind al worden.
Het was een beetje een kinderdroom om in het buitengewoon
onderwijs les te geven. Als kind speelde ik schooltje met mijn
poppen, mijn zus was dan de juf en ik moest luisteren.
Hoe lang ben jij al juf?
Goh, 13 jaar al, lang hé!
Wat zijn je hobby’s?
Toneel spelen, mij amuseren met mijn vriendinnetjes. Sporten,
maar dat is geen hobby, dat is omdat het moet.
Waarvoor mogen ze jou ’s nachts wakker maken?
Voor een leuk feestje en voor lekker eten.
Wat is het grappigste dat je ooit hebt meegemaakt in de klas?
Een juf vroeg “wat zijn inhouden?” een leerling gaf als reactie: “als
ik naar toilet moet, dan moet ik mij soms inhouden”
Wat is je lievelingsdier?
Ik ben niet echt een dierenvriend.
Wat was vroeger je lievelingsvak?
Sporten deed ik het liefst, ook wel Taal en Wero.
En wat vond je niet leuk?
Knutselen en rekenen, ik ben niet creatief genoeg.
Ga je iets speciaals doen in tijdens de paasvakantie?
Ik ga een vriendin helpen om haar huis te schilderen.
En zou eigenlijk wel graag op citytrip gaan, naar Barcelona ofzo.
Heb je nog een grote wens?
Kindjes krijgen, een drietal en het liefst allemaal jongens.
Wie wil jij dat we nu interviewen?
Juf Liesl, omdat die gaat trouwen en ik wil daar alles over horen.
Bedankt juf Liesbeth voor het interview en een prettige
vakantie!

Eetfestijn Kiwanis

Ook dit jaar kon je komen smullen van heerlijke gerechten op het
Kiwanis-eetfestijn.
Al jaren krijgt onze school financiële steun van de Kiwanis-club bij
tal van activiteiten.
Met plezier komen de juffen en meesters een handje toesteken om
te helpen op het eetfestijn.
Bedankt voor uw aanwezigheid.

