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PAASVIERING! 
In en samen met de mensen van rustoord Zennehart. 
Bedankt Basisklas en juf Ilse C. voor deze prachtige 
viering!  

 

 

Pasen Pasen  

 

Wat betekent Pasen? 

Een paashaas of een ei? 

Wat betekent Pasen? 

Hoort dat er echt wel bij? 

Als je na gaat denken, 

lijkt dat een beetje kaal. 

In de bijbel lees ik, 

een ander soort verhaal. 

Dat Jezus is gestorven 

voor ons allemaal.  

Er is een plaats in de 

hemel, 

waar alles is vergeven. 

Hij was sterker dan de 

zonden, 

nu is er eeuwig leven. 

en wij zijn nooit nooit 

nooit meer alleen 

neen! 

nooit nooit nooit meer 

alleen! 

 

Uit: wat betekent Pasen 

(Elly & Rikkert) 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

#BUITENSPEELDAG 

=BUITENLESDAG 
woensdag 18 april 2018 

Het was vandaag buitenspeeldag. In de eindklassen 

werd er buiten in groepen een wiskundeles gegeven: 

verschillende onderdelen kwamen aan bod… .  

Het laatste uur kregen alle kinderen de kans om buiten 

te spelen: samen spelen, met de hele school! Met 

verschillende volksspelen en andere spelletjes om zo 

het samen spelen te bevorderen.  

 

 

Buiten spelen  

 

Mooi weer  

 

Genieten! 

 

Spelen en leren  

 

#buitenspeeldag 

 

 

 

 
 
 



 

JUF JOSIANE 

OP PENSIOEN 
Juf Josiane neemt dit jaar afscheid van ons als busbegeleidster.  

Na jaren vol enthousiasme danken wij haar ook via deze weg nog 

eens extra. Bedankt Juf Josiane  

 

 

 
 

  

JUF 
ANNIE 

wij zijn blij dat je 

hier bent! 

 

Op Secretaresse-dag  

zetten wel elk jaar juf 

Annie in de 

bloemetjes!  

Bedankt juf Annie! 

1000x Dank! 

Voor alles wat je 

steeds voor ons dsoet!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCHOOLVERLATERS… 

BEDANKT & SUCCES 
Enkele leerlingen verlaten in juni onze school. Zij gaan allemaal 

naar een middelbare school. Ze zullen er vast een leuke tijd hebben! 

Maar eerst vertellen ze op de volgende pagina’s nog wie ze zijn, 

welke leuke herinneringen ze hebben aan de afgelopen jaren op 

onze school.  

 

 

 

 

  

PETJE OP VOOR DE 

SCHOOLGANGERS DIE  

NOG EFFE MOETEN 

DOORBIJTEN. HET IS EEN 

MOOIE TIJD DIE 

SCHOOLDAGEN, MAAR JE 

BESEFT HET NIET ALTIJD 

ALS JE ERIN ZIT. 

BELANGRIJK! DOE WAT 

JE GRAAG DOET, OOK NU 

AL! PROBEER UIT,  

TAST AF EN KIES ERVOOR 

OM TE GAAN VOOR WAT  

JE BUIK JE INGEEFT. DOE 

ALTIJD JE BEST, MAAR 

LAAT JE DOOR NIEMAND 

PUSHEN. DOE WAT JE 

KAN EN WEET ZELF  

OF HET VOOR JOU  

GENOEG WAS. GENIET  

VAN JE VRIENDEN, DE 

SPEELTIJDEN, DE 

AFSPRAKEN, DE LIEVEN, 

DE BOKES. HAAL ALLES 

UIT DE GOEDE 

LEERKRACHTEN, DIE 

VERGEET JE VAN JE 

LEVEN NIET. EN BLOK 

GEWOON DAT STOMME 

VAK, WAAR JE LATER 

NIKS MEE DOET.. JE 

MOET ER EFFE DOOR, ELK 

UUR PASSEERT ZOWIEZO. 

OJA, EN GEEF PESTERS 

GEEN KANS!!! IEDEREEN 

HEEFT ZIJN EIGEN 

KWALITETEN EN 

SCHOONHEDEN. OOK JIJ! 

FIJNE SCHOOLDAGEN!  

PS. SPORT, POETS JE 

TANDEN EN WEES 

BELEEFD.  

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

DE SCHOOLVERLATERS… 
Ik ben Anatole 
De Vylder ik 

weet nog niet wat 
ik later wil 

worden. 

Ik ben Houwida 
Baloula en weet 

nog niet wat ik 
later wil worden. 

 
 

Ik ben Karel 
Kazadi en wil 

later graag 
voetballer 
worden. 

Ik ben Jurgen 
Vandenplas. Ik 
ga volgend jaar 
naar Don Bosco 
Halle. Later wil 
ik graag in een 

ziekenhuis 
werken. 

Ik ben Chelsy 
Severs Volgend 

jaar ga ik naar 
Don Bosco in 

Halle, maar weet 
nog niet wat ik 

wil worden. 

Ik ben Corentin 
Gaspard, ik 

weet nog niet wat 
ik later wil 

worden. 

 
Ik ben Verim 

Morina en ik ga 
volgend jaar naar 
Gito in Overijse. 

En wil later graag 
automechanicus 

worden.  

Ik ben Natalia 
Schoonjans ik 
ga volgend jaar 
naar KTA Halle. 
En droom ervan 
om later kapster 

te worden. 

Ik ben Rubbe 
Schoenmakers 
Volgend jaar ga 

ik naar Don 
Bosco Halle. Ik 

wil later graag in 
de bouw werken. 

 

 

Leuke momenten van de schoolverlaters..  
 

Rubbe: Zeeklassen, optreden Hoezee in de Meent en 
Lentefeesten.  

Natalia: De Barbecue op het einde van het jaar, de 
zeeklassen en de dag met de kleuters.  

Karel: de voetbalmatchen van het WK, turnen en de 
barbecue  

Jurgen: Spelletjes spelen, de juf laten schrikken en 
lachen met de juf.  

Houwida: toen ik de juf liet schrikken, de laatste dag van 
vorig schooljaar en de barbecue. 

Chelsy: de zeeklassen, turnen en les krijgen.  
Anatole: de rekenlessen.  

 

 

Dit zeggen jullie 

over elkaar: 

 

  

Karel is grappigste 

van de klas, een 

goede voetballer.  

 

Anatole: grappig, 

mijn beste vriend. 

 

Houwida: Grappig, 

een vriendin, de 

beste en heel lief! 

Mijn BFF voor altijd.  

 

Corentin: creatief, 

leuk  en grappig 

 

Rubbe: leuk, sportief 

& aardig 

 

Natalia: mooi, lief, 

een goede vriendin 

 

Chelsy: grappig, leuk 

& tof 

 

Jurgen: leuk en 

grappig 

 

 

 

 
 
 
 



 

DE BENDE VAN 

BEERSEL… 
Uitstap naar het kasteel van Beersel: 15 mei 2018 

We zitten in de bus en we gaan naar het kasteel van 

Beersel. Toen we aankwamen, mochten we ons tienuurtje 

eten en een beetje spelen. Daarna moesten we gaan 

zitten en luisterden we naar de ijsberen. Vervolgens 

speelden we tegen een andere school spelletjes over het 

milieu. Tot slot kregen we een klimaatvriendelijke 

picknick. We hadden samen gelegd met Sint-Victor 

Alsemberg en zo hadden we een reuzegroot buffet. 

Iedereen had heel goed zijn best gedaan en we vonden 

het superlekker! We vonden het ook superleuk dat we dit 

jaar de Bende van Beersel waren! 

 

 

 

Wist je dat…? 

 

…de zon een ster is? 

…het op de zon 

onmenselijk heet is? 

…je op een bewolkte 

dag toch kan 

verbranden? 

…je ook je oren en je 

nek moet insmeren?  

…je je moet insmeren 

met zonnecrème met 

minstens factor 30? 

…het beter is een 

zonnehoed te dragen 

dan een pet? 

…je boven op een berg 

sneller bruin wordt? 

…je je om de twee uur 

moet insmeren met 

zonnecrème? 

…je op een zonnige 

dag de schaduw moet 

opzoeken tussen 12u 

en 15u? 

…er nog nooit iemand 

op zon is geweest? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Red de bij 

Laat ze vliegen, laat ze zoemen 

Red de bij 

Laat ze leven, geef ze bloemen, maak ze blij 

Door de bijen groeien planten beter 

Kunnen we meer appels en meer peren 

eten 

Heel belangrijk ook voor jou en mij 

Dus red de bij 

(uit Kinderen voor kinderen – Red de bij) 

DE BENDE VAN 

BEERSEL AAN HET 

WERK: 
 
De bijen hebben een probleem en wij gaan dit 

probleem voor een stukje oplossen  

Het gaat niet goed met de bijen. Er komen in de lente en de 

zomer steeds minder bijen. Wij willen graag ervoor zorgen 

dat er meer bijen komen. De bijen zorgen uiteraard voor 

honing, maar ook voor groenten en fruit. Minder bijen wil 

zeggen minder honing, groenten en fruit. Eindklas gaat dit 

probleem voor een klein stukje oplossen. We gaan 

bijenhotelletjes maken met materiaal uit de natuur. In 

onze tuin gaan we een vlinderstruik planten en 

veldbloemen zaaien. We hopen dat het zo beter gaat met de 

bijen. Duimen jullie mee? 

 

 
Weetjes over de 

bij uit TKA 

 

 

 

Als de bij jou 

steekt gaat ze 

dood (Anke) 

 

De bij heeft een 

korter lijf dan een 

wesp (Matteo) 

 

Een bij heeft 

haartjes op haar 

lijf (Haevenly)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

  

WK BULO 2018 
Omdat onze Rode Duivels ons land gaan verdedigen in 

Rusland tijdens het WK, vond meester Jonathan dat wij 

niet konden onderdoen. Hij zette dit jaar zijn eigen WK 

BuLO op poten. Een groot succes!  

De leerlingen en juffen waren enorm enthousiast:  

Chelsy (EKB): het was super leuk dat ik mocht meedoen, we 

wisten op voorhand niet welke ploeg we waren en met wie we 

speelden. Ik zit zelf in de halve finale en moet straks tegen 

Argentinië spelen.  

Paolo (BK): het is leuk want voetbal is keileuk! 

Yine (EKB): hoi mensen. Weten jullie dat we ook een wk hebben 

gedaan? Mijn ploeg heet Argentinië, een leuke ploeg, echt! We 

hebben nog niet verloren. Eerst vond ik het maar niets, maar nu 

vind ik het super!  

Ethan: (SLK) het is te leuk want voetbal is leuk.  

Juf Ilse C: het was heel leuk om te zien hoe goed de kinderen 

voetbalden en hoe goed ze konden samenspelen!  

 

 

Matchen & scores:  

 

POR-BRA: 2-1 

FRA-BEL: 0-0 

ARG-ENG: 1-1 

SPA-DUI: 3-3 

POR-ARG: 0-2 

DUI-BEL: 2-1 

BRA-ENG: 0-1 

SPA-BEL: 4-0 

POR-ENG: 0-2 

FRA-DUI: 1-5 

BRA-ARG: 2-4 

SPA-FRA: 6-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halve finale: 

SPA-ENG: 2-1  

DUI-ARG: 2-2 

DUI- AEG  

Finale: 

SPA-DUI: 5-3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Wist je dat… Meesters soms ook rust en 

ontspanning nodig hebben?  

 

WEETJES  
& WIST JE 

DATJES..  
Wist je dat… de 

lentefeesten een groot 

succes waren? We zelfs 

ons eigen ‘team 

suikerspin’ hadden: 

bedankt Meester Hans, 

maar ook Hanne, Lize 

een Frauke voor jullie 

motivatie! Jullie waren 

geweldig!! 

 

 

  

 Wist je dat…  

25 mei #depetop 

dag is! De 

basisklas zet een 

pet op tegen 

kanker!  

#wegmetkanker! 

 

Je in een spel 

“goeierikken” hebt 

die de 

slechterikken 

moeten verslaan 

 

 

Een sleutelbos 

een sleutel is om 

het bos te 

openen?!  

 

Een glijbaan is om 

te glijden  

 

[Er is plaats voor 

nog eentje!] 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

IN DE KRANT… 
https://m.hln.be/regio/beersel/laatstejaars-sint-
victor-proeven-van-job-in-
kleuteronderwijs~af3e8aa8/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Er is plaats voor 

nog eentje!] 
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LOOPWEDSTRIJD! 
Ondanks het warme weer hebben de kinderen weer 

fantastisch gelopen. Dit is weer al eens een bewijs dat het 

lopen op maandag en vrijdag loont. Proficiat voor jullie 

inzet. En voor wie dit jaar geen medaille heeft, niet 

treuren jullie krijgen volgend jaar een nieuwe kans. 

Deelnemen is belangrijker dan winnen!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DE JARIGEN!  

MEI:  

Yanah – Thaïs – 

Marco – Jordy – 

Mohamed – Anatole – 

Denzel  

JUNI: 

Giorgia – Wahib – 

Mauro – Juf Ilse C – 

Gabriel – Kimi 

JULI:  

Juf Kristien – Lucas 

P- Juf Elke – Sumaja – 

Ethan – Prunelle 

AUGUSTUS: 

Jurgen – Juf 

Annemarie – Mariame 

– Juf Laura – Jarne – 

Grace-Marie – Chelsy 

– Juf Ilse VB – Luca F. 

– Anton – Paolo – 

Natalia! 

 

 

 

 
 
 

 



 

            

YINTHE! 

PROFICIAT JUF 

LIESL!  
Juf Liesl is mama! 

Juf Liesl is op 5 juni mama geworden van een prachtige dochter; 

Yinthe!  

Proficiat Liesl & Tim met jullie klein wondertje!  

 

 

Yinthe  

is geboren!  

 

 

 

Proficiat! 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

KIJK OMHOOG: 
EEN VOGELSHOW 

OP SCHOOL! 
 

Dit vonden de leerlingen uit TKB:  

De vogelshow was heel leuk, de vogels vlogen in de lucht!  

De man naar wie de vogels luisterden heette Daniel.  

Één vogel heette Rocky, de uil Wisky en de caracara (wat leek op 

een grote kraai) heette Johny.  

Die caracara die kon zelfs stenen omdraaien met zijn snavel!  

Er was een kleine uil, die bij ons zijn eerste vlucht gemaakt heeft.  

Er waren zelfs twee uilen die leken op de uilen van Harry Potter.  

Wij waren niet bang van vogels, maar sommige kinderen wel een 

beetje.  

De vogels kregen af en toe vlees om hen te belonen en te lokken.  

Wij mochten Daniel soms assisteren. Het was gezellig en hebben 

ervan genoten.  

We hebben veel geleerd!  

Wij hopen dat Daniel nog eens terugkomt met zijn vogels.  

TKB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 



BELLEWAERDE 

SCHOOLREIS 
Op donderdag 7 juni gingen we met zijn allen op 

schoolreis naar Bellewaerde.  

Verslag uit TKA:  

We hebben veel gedaan en dieren gezien. De attracties 

waren leuk, jammer dat we nu al terug moeten werken…  

We hebben de splash gedaan , dat was met een boot op 

een waterval. De koffietassen die draaiden heel snel. De 

piratenboot vond ik heel leuk, dat ging snel van boven 

naar beneden en steeds hoger en hoger. De vliegende 

stoeltjes waren zo leuk dat ik er 3x ben opgegaan.   

Ik wil heel graag nog eens teruggaan naar Bellewaerde.  

Anke  

 

 

 

 

 

 

 

[Voeg hier meer 

goede informatie 

toe!] 

 

[Er is plaats voor 

nog eentje!] 

 
MEER FOTO’S  

www.svbulo.be  
Of..  

Volg ons op facebook..  

@sintvictorbulo 

 
 

 
 
 
 
 



 

KALENDER 
 

3 september 2018: Eerste schooldag  

11 september 2018: algemeen oudercontact  

21 september 2018: schoolfotograaf  

29 november 2018: Oudercontact + rapport  

4 februari 2019: vrije dag  

28 februari 2019: Oudercontact + rapport  

2 april 2019: Oudercontact schoolverlaters  

6 – 9 mei 2019: Openluchtklassen!  

10 mei 2019: Vrije dag  

27 juni 2019: Oudercontact + rapport  

 

Wij blijven ook de 

Kiwanis Beersel 

bedanken voor 

alle steun!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


