
 

 

 

Alle foto’s van onze avonturen vind 
je terug op onze schoolwebsite 
www.svbulo.be 
 
Ook op facebook vind je korte 
verslagen van al wat we hier op 
school doen. 

In onze krant ontdekken we 
- Wie er allemaal verjaarde 
- Foto’s van wat we in onze 

klassen meemaakten 
- Enkele spelletjes 
- Een splinternieuwe 

WEDSTRIJD!!!  
- … 

Een held heeft moed. 
En hij vecht heel 
goed. 
Maar op school mag 
dat niet. 
Want de juf is geen 
draak, 
de meester geen trol. 
 
En toch ben ik een 
held. 
Want ik versla 
sommen 
en verslind boeken. 
En niet eens met 
geweld. 
Tot het belt. 
Dan ga ik spelen. 
Ja, ook dat doet een 
held. 

http://www.svbulo.be/


 

  

Week van het bos 

Kampen bouwen 
Lekkere soep eten 

Kriebelbeestjes zoeken 
Noten rapen 

Genieten van de natuur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Want sporten doen we graag… 

Ochtendgym 

Leren 
fietsen 

Loopspelletjes 



 

  

Op zoek naar kriebelbeestjes 

Tussenklas A en B gingen 
in Domein Paddenbroek op 
zoek naar kriebelbeestjes 
en waterdiertjes. 
Ze vonden er zelfs eentje 
die al even verdwenen leek: 
de waterschorpioen. 



 

  

Wij zoeken de schat… 

Openluchtklassen 
Van 6 mei tot 9 mei 2019 



 

   

Hip hip hoera … 

6 jaar  7 jaar  8 jaar  9 jaar   
 
Kélian  Mathias  Agon  Danial 
   Ilco   Hadja  Salima 
 
 
10 jaar  11 jaar   12 jaar   
 
Abul   Dionyz  Steve 
Mateo  Alessandro Sikandar 
Anke  Elise  Lucas 
Ashley  Michiel  Yine 
Guevanny    Rayane 
Mohamed     
Andreas 
 
 
 
 
 
Ook enkele juffen en meesters waren jarig 
 
Juf Béné    Juf Annie 
 
  Juf Liesl     Juf Cindy 
 
Meester Martin  Meester Jonathan 



 

 

 

 

 

  

Op een grote paddenstoel…  

We gingen op zoek naar 
paddenstoelen. We hebben 
verschillende soorten gezien: de 
honingpaddenstoel, een giftige 
paddenstoel, de vliegenzwam, de 
stinkzwam… Na onze speurtocht 
gingen we naar binnen. Daar 
hebben we experimentjes gedaan 
met paddenstoelen en mochten 
we ook kijken door een 
microscoop. Zo zagen we hoe de 
paddenstoel er van dichtbij 

uitzag. 



 

Luisteren naar enkele verhalen 

Tijdens de voorleesweek 
hebben we naar 
verschillende verhalen 
mogen luisteren. Enkele 
mama’s, een tante en de 
juffen en meester namen 
ons mee in een wereld vol 
fantasie. 



 

  

Spelletjes 



 

 

  

Op zoek naar vleermuizen 

Dit weten we nu over 
vleermuizen 
 

- Het zijn GEEN vogels 
 

- Ze leven vooral ’s 
avonds en ‘s nachts 
 

- Ze maken geluidjes om 
elkaar te vinden 
 

- Ze hebben net als 
mensen armen en 
vingers 
 

- Ze leggen geen ei 
 

 



 

  

Op kousenvoeten naar de Kerststal…  

1 

2 

4 

3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 

6 

7 

Kan je raden….  
 
Van wie deze kousenvoeten zijn?  
 
Vul in op de laatste pagina van de krant en 
steek je briefje voor 15 januari in de 
wedstrijddoos (aan de klas van juf Cindy)  
 
Succes!!!  



 

 
  

Hij komt, hij komt, … 

Op 5 december bracht de 
Sint een bezoek aan onze 
school. 
Hij kwam met paard en kar en 
had goed nieuws: 
Er waren dit jaar geen stoute 
kinderen. 
 



 

  

Een mopje Springkastelen 

Na zijn bezoek liet de lieve Sint nog 
enkele springkastelen achter zodat we 
ons nog een keertje helemaal konden 
uitleven.  
 



 

 

 

Welkom en bedankt 

Bedankt… 
 

- lieve Sint om bij ons langs te komen met heel wat 
lekkers en leuke spelletjes 

 
- mama’s en tante die kwamen voorlezen 

 
- helpers in de bib om ons steeds te helpen zoeken naar 

leuke boekjes 
 

- Kiwanis Beersel om ons te steunen met ons projectje 
begin december 

 
Welkom Lena! 
 
Op 9 december werd 
het dochtertje van juf 
Jessica geboren. 
 
Een dikke proficiat 
van ons allemaal. 



 

KALENDER 

16 januari 

4 februari 

11 februari 

28 februari 

4 – 10 maart 

20 maart 

2 april 

6 – 9 mei 

Pedagogische studiedag 

Vrije dag 

Infoavond schoolverlaters 

Rapport + oudercontact 

Krokusvakantie 

Pedagogische studiedag 

Oudercontact schoolverlaters 

OPENLUCHTKLASSEN! 

Wedstrijdformulier 

 Naam juf of meester  

Foto 1  

Foto 2  

Foto 3  

Foto 4  

Foto 5  

Foto 6  

Foto 7  

 
Mijn naam: _______________________ 

Mijn klas: ________________ 


