
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Laatste schooldag  

Het schooljaar is voorbij.  

Tijd om door te gaan.  

Als een klas vol lege stoelen 

sta ik mij hier hol te voelen.  

Sta ik hier maar. Stil te 

staan.  

Ik sta. Ik slik. Ik zucht. Ik 

zeg  

tot slot alleen nog maar  

Met een snik vol slot: Tot 

ziens.  

Het allerliefst tot volgend 

jaar!  

IN DEZE KRANT:  

- Een interview met juf 
Kristien 

- Verslagjes van de 
openluchtklassen, 

toneel en theater, … 
- Foto’s van de 

lentefeesten 
- Wie zijn onze 

schoolverlaters? 
- Enkele spelletjes 

 

DE SLEUTEL VAN  
JUF LIEVE?! 



 

  

Hobby's: koken, tekenen & schilderen, nordic-wandelen (met de stokken), 
tuinieren 
Waarom geef ik de crealessen? Mijn passie is kunst: ik behaalde een diploma 
"Plastische Kunsten", en ik wil mijn passie met kinderen, en vooral in Sint-Victor 
Bulo, delen. Creativiteit stimuleren is mijn "doel", maar ook het welbevinden van 
de leerlingen... 
 
Leukste herinnering: kinderen die blij en gelukkig zijn op onze school, de 
fietsactiviteiten in het bos,  
carnaval op school, de barbecques in de maand juni, de mooie creawerkjes en 
dansjes van de leerlingen! 
 
Wat zou je anders doen? een school moet blijven groeien en dit gaat samen 
met  verandering. 
 
Wat maakt je blij?: Samen zijn met mijn familie,dus mijn kinderen en hun 
kinderen.In de maand mei is er een vijfde kleinkindje geboren!  
Ik ben blij met kleine dingen, een complimentje, een knuffel .... 
 
Wat ga je doen met al je vrije tijd? 

 Een goed boek lezen in mijn ligzetel in de tuin. 
 Samen met vriendinnen, museums bezoeken of tentoonstellingen van 

kunstenaars.  
 Taarten bakken met mijn keukenrobot. 
 Meer tijd besteden met mijn 

kleinkinderen. 
 Naar de markt gaan en een terrasje 

doen! 
 Tekenen en schilderen, nieuwe creaties 

bedenken. 

Waarvoor mogen wij je wakker bellen?  
      * Ontbijt op bed! 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

Alle juffen en meester van Sint-Victor BuLO wensen jullie  
allemaal heel veel succes in jullie volgende stap in het  
leven.  

Weet dat jullie hier altijd welkom zijn!  
Succes en doe jullie best!  

Juf Bene, juf Liesbeth, meester Peter, juf Cindy  
Juf Ilse VB, juf Liesl, juf Ilse C, juf Sofie, juf Alix, juf Jessica, juf Lieve & Meester Jonathan.  

 

naam: Nadia  

Nadia in 3 woorden: 

vriendelijk, leuk, aardig 

1ste herinnering aan de 

school: / 

Leukste herinnering: 

Bellewaerde! 

Dit vergeet ik nooit: 

wanneer de juffen verkleed waren  

Gaat straks naar: Don Bosco  

Wil later worden: Magazijn medewerker 

naam: Jarne  

Jarne in 3 woorden: 

grappig, creatief, lief 

1ste herinnering aan de 

school: Dat ik na een 
leestest direct mocht 

veranderen van klas 

Dit vergeet ik nooit: 
Meester Theo van de muziekles die eens heel 

boos werd  

Leukste herinnering: Bellewaerde 

Gaat straks naar: KTA Halle 

Wil later worden: Attractie bediener 

 

Een juf of een meester 
heb je niet voor even,  
maar voor de rest van je 
leven. 

Want ook al zie je hen 
nooit meer terug, 
er komt een dag, 
en nog een – ja, echt! -  
dat je zegt:  

Weet je nog? 
Onze juf, onze meester…  
En je droomt dan weg, 
tussen alle herinneringen 
die je hebt vergaard.  

Het is een schat,  
die je in je hoofd bewaart!   

De tijd is gekomen, de bloemen staan klaar.  
Het is hoe het is, het afscheid is daar  

Het is een moeilijk moment, elk jaar weer.  

Een brok in ons keel, want afscheid doet zeer.  
Nu staan ze hier en gaan ze er vandoor.  

En kunnen ze het even in, daar doe je het voor.  
 

Maar deze tekst blijft slechts bij woorden.  

En ‘tot ziens maar weer’ is snel gezegd.  
Maar dat we jullie zullen missen.  

Dat menen we echt! 



 

  

 

 

 

 

 

 

naam: Lucas L 

Lucas in 3 woorden: 

beetje gek, sterk, 
grappig  

1ste herinnering aan 

de school: leuke 

school  

Dit vergeet ik nooit: 

de juffen  

Leukste herinnering: openluchtklassen  

Gaat straks naar: Wijnpers – Heverlee  

Wil later worden: geen idee 

naam: Mariame  

Mariame in 3 

woorden: sportief, tof, 

leuk 

1ste herinnering aan 

de school: / 

Leukste herinnering: 

openluchtklassen  

Dit vergeet ik nooit:  huilen bij een achtbaan 

Gaat straks naar: Heilig Hart Halle  

Wil later worden: Secretaresse of 

verpleegster 

naam: Yine  

Yine in 3 woorden: 

lief, danstalent, 

sympathiek 

1ste herinnering aan 

de school: ik klopte 

op de deur om naar 
buiten te gaan   

Leukste herinnering: de juffen en meesters 

helpen  

Dit vergeet ik nooit: vrienden, juffen en 

meesters  

Gaat straks naar: Horteco Vilvoorde  

Wil later worden: Dierenverzorgster 

naam: Thaïs  

Thaïs in 3 woorden: 

lief, blij, luisterend oor 

1ste herinnering aan de 

school: / 

Leukste herinnering: 
Sportklassen  

Dit vergeet ik nooit: 

dat we geen Frans mogen spreken  

Gaat straks naar: KTA Halle  

Wil later worden: weet ik nog niet 



 

  

 

 

 

 

 

 

naam: Rayne  

Rayane in 3 woorden: 
grappig, sterk, schattig  

1ste herinnering aan 

de school: dat ik klein 

was  

Leukste herinnering: 

mijn beste vrienden  

Dit vergeet ik nooit: samen naar 

Bobbejaanland  

Gaat straks naar: KTA Halle  

Wil later worden: carrosier 

naam: Lucas P 

Lucas in 3 

woorden: zanger, 

leuk, behulpzaam 

1ste herinnering aan 

de school: ik was 

toen verliefd op 
Mariame  

Leukste herinnering: Openluchtklassen 

Dit vergeet ik nooit: dat juf Liesbeth leuk, lief 
en grappig is.  

Gaat straks naar: Heilig Hart Halle  

Wil later worden: dierenverzorger of zanger 

Naam: Denzel  

Denzel in 3 

woorden: 
luisterend oor, 
kalm, lief 

1ste herinnering 

aan de school: ik 

voelde me anders  

Leukste herinnering: Bobbejaanland 

Dit vergeet ik nooit: een film gaan kijken  

Gaat straks naar: Don Bosco 

Wil later worden: weet ik nog niet 

Naam: Jenson 

Jenson in 3 

woorden: beetje gek, 
sportief, leuk  

1ste herinnering aan 

de school: leuk omdat 

ik een vriend van 
vroeger had gezien 

Leukste herinnering: 

dat de juffen en meesters grappig zijn 

Dit vergeet ik nooit: de momenten met mijn 

vrienden  

Gaat straks naar: Don Bosco Halle 

Wil later worden: voetballer 



 

  

Naam: Kimi 

Kimi in 3 woorden: 

snel, leuk, grappig 

1ste herinnering aan 

de school: nieuwe 

vrienden ontmoeten 

Leukste 

herinnering: 

voetballen en 
vrienden 

Dit vergeet ik nooit: altijd grapjes maken  

Gaat straks naar: Don Bosco Halle 

Wil later worden: Geen idee 

Naam: Sikandar 

Sikandar in 3 

woorden: sportief, 

grappig, zorgzaam 

1ste herinnering aan 

de school: Ik was bang 

Leukste herinnering: 

feesten met 
eindklassen 

Dit vergeet ik nooit: dat Denzel en ik in het 

water vielen op openluchtklassen 

Gaat straks naar: Don Bosco Halle  

Wil later worden: metser of elektricien  

Naam: Marco 

Marco in 3 woorden: 

grappig, vriendelijk, lief 

1ste herinnering aan 

de school: ik kende 

niemand 

Leukste herinnering: 
Bobbejaanland  

Dit vergeet ik nooit: 
Mediteren met juf Elke 

Gaat straks naar:  Coovi - Anderlecht 

Wil later worden: in restaurant werken  

Naam: Steve 

Steve in 3 woorden: 

goede tekenaar, 

grappig, behulpzaam 

1ste herinnering 

aan de school: In 

tussenklas in cirkel 
praten over de 
vakantie 

Leukste herinnering: Openluchtklassen, het 

dansfeest 

Dit vergeet ik nooit: Juf Cindy als ze lacht en 

haar mopjes  

Gaat straks naar: Horteco - Vilvoorde 

Wil later worden: Muzikant  

 

 

 

 

 



 

  

Voor ze vertrekken willen wij nog iets weten…Wat zouden de schoolverlaters 
graag veranderen op school? Welke regel moeten we aanpassen volgens hen? 
Wat denken jullie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De GSM op de speelplaats 

Wat zeggen schoolverlaters 

over hun juf en/of meester?  

juf Liesbeth is super lief, leuk, de beste 

juf aller tijde, altijd blij, zorgzaam, uniek, 

heel grappig!  

Meester Peter is cool, helpt ons, 

muzikaal, lief, slim, heel tof en grappig. 



 

  

We hebben geleerd hoe we planten in de grond moeten zetten en hoe je planten 
moet zaaien. 

We hebben raketsla, tomaat, radijs, komkommer en zo voort gezaaid en we 
hebben onkruid gewied. 

Daarna hebben we bakken in elkaar gezet om de planten in te zetten en toen 
hadden we jammer genoeg geen grond meer. 

Daarom zijn we grond gaan kopen en tegelijk ook nog planten.  We hadden nog 
één bak over dus we hebben die planten in de bak gestopt en water gegeven en 
dit is allemaal door Juf Cindy begeleid 

 Echt goed bezig hopelijk komen 
de planten uit .  

 

Michiel EKB  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tijdens de werolessen mochten we de 
hulpdiensten ontvangen.  

De politie vertelde ons meer over wat ze elke dag 
doen, wat er in hun gordel zit, hoe ze iemand 
arresteren.  

We weten nu ook wanneer we de brandweer 
moeten bellen en wanneer niet. De juffen 
mochten zelfs een echt brandweerpak aantrekken.  

We leerden verbanden aanbrengen en reanimeren. Op ons kan je rekenen in 
nood!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

We kwamen aan in Willebroek en hebben ons 
bed opgemaakt  

We kregen stoofvlees met frietjes en gingen op schattenjacht.  
 
Toen waren we ons gaan wassen  en gaan eten.  
s’ Avonds was er een casinoavond.  
 
De 2de dag: de juffen en meesters hebben ons wakker 
gemaakt met muziek. 
 

We zijn gaan eten en daarna zijn we gaan fietsen  
En anderen zijn gaan zeilen of kajakken daarna 
moesten we ons gaan wassen. 
‘s avonds kregen we opdrachten om de vloek van 
Ragnar de Viking op te 
heffen.  
 Dag 3: we zijn gaan 

sporten en we mochten kiezen welke sport we in de 
namiddag nog eens wouden doen. We moesten kiezen 
tussen kajakken, zeilen of fietsen.  

We zijn ons gaan wassen en daarna zijn we gaan eten .  
’s Avonds hadden we onze eerste fuif met veel muziek en 
dans en ook onze optredens waren een succes.  

Dag 4: we zijn gaan ontbijten en daarna hebben 
we een schatkist open gedaan en er waren 
kaartjes voor Bobbejaanland en voor iedereen een 
T-shirt.  

In Bobbejaanland hebben we allemaal attracties 
gedaan. Daarna gingen we met de bus terug naar 
huis.  

Matt en Selyna uit EKB 



 

  

Op 6 mei zijn we met de dubbeldekker vertrokken naar Willebroek. We hebben 
onze valies gepakt en hebben ons bed gemaakt. Toen hebben we stoofvlees 
gegeten met frieten. Als dessert aten we 
rijstpap.  

Dan hebben we een bosspel gespeeld met de 
hele school. Onze monitoren heetten 
Bloeme, Charlotte en Giel, ook meester Daan 
was daar. Om 4u in de namiddag aten we een 
wafel.  

Dinsdag 7 mei zijn de juffen ons met muziek 
komen wekken. Daarna hebben we gedanst 
met meester Daan en moesten we pompen. Dan zijn we gaan sporten: Golf, 
newgames en circustechnieken. ’s Middags aten we worst, appelmoes en 
aardappelen. In de namiddag speelden we hockey. ’s avonds deden we een quiz. 
Na het douchen gingen we moe naar ons bed.  

Woensdag 8 mei hadden we in de voormiddag 
Floorbal, mini-tennis en estafette. In de namiddag 
hebben we een vlottentocht gedaan op het water. 
Daarna moesten we onze valiezen maken.  

Donderdag na het ontbijt hebben we de schatkist 
open gemaakt. Dat was best spannend, de code 
was 2190. In de schatkist zaten tickets en een T-
shirt voor iedereen. Daarmee konden we een hele 
dag genieten in Bobbejaanland. We hadden geluk 

met het weer. We vertrokken terug met de dubbeldekker naar het land van 
Bobbejaan. We amuseerden ons heel goed in al die leuke attracties en hadden 
amper tijd om te eten. Soms gingen we over kop en dat was spannend. Wij willen 
zeker nog eens terug.  

De leerlingen uit TKB   



 

  

De kinderen uit de basisklas gingen naar het toneel ‘de tuin van de walvis’. Enkele 
van het reacties op het toneelstukje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De walvis kon praten. Dat 
was grappig. (Grace-Marie) 



 

  

Op de eerste dag hebben we een wandeling 
gemaakt naar het ijssalon. Daar leerden we ijs 
maken.  

Daarna hebben we ook gratis ijsjes mogen 
proeven de smaak mochten we zelf kiezen.  

De volgende dag gingen we winkelen om 
boodschappen te doen. We gingen een pizza 
maken. We mochten elk een pizza beleggen en de ingrediënten zelf kiezen en het 
was heerlijk. Daarna gingen we rolschaatsen, steppen en skaten maar dat was 
eng.  

Op de derde dag gingen we wandelen naar de speeltuin.  

Er was een schommel, een klimrek met een glijbaan, mooie bankjes en een 
kleuterzandbak het was heel leuk. 

Op de vierde dag lazen we boekjes over piraten en gingen we ook even een 
opwarming doen met een piraten dans.  

Toen op de speelplaats zag ik allemaal kinderen en 
raad eens wie dat waren? Ja ! dat waren de 
kinderen die terug kwamen van Willebroek!  

Ik was blij dat jullie terug waren.  

Groetjes  

Sumaja EKB   

 

 

 



 

  

Enkele foto’s van jullie super optreden tijdens de lentefeesten!  

 

 



 

  

- we geven de bal door boven ons hoofd en tussen de benen.  

- we proberen de basketbal in de korf te gooien  

- we zijn geblinddoekt en geven balletjes door. De laatste leerling legt deze in de 
mand.  

- we lopen naar de overkant telkens op een andere manier.  

- we mogen enkel naar de overkant door in de hoepels te lopen.  

- we gaan op de grond liggen en geven de bal door met onze voeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

We zijn met de school naar de Meent gegaan.  
We hebben maskers gemaakt van karton . 
We mochten zelf kiezen welke masker we maakten . 

Daarna zijn we naar het circus DOM gegaan en hij maakte mopjes het was 
grappig. Hij kon ook jongleren, er moest iemand van ons naar voor gaan om het 
net vast te houden zodat hij de ballen daar kon ingooien. 

Wij zijn daarna een film gaan kijken die film 
noemde BINTI. Dat ging over een meisje en haar 
vader. Ze werden ze gezocht door de politie en 
daarna vond de politie hun schuilplaats en ze 
moesten vluchten  voor de politie en ze wisten 
niet waar dat ze waren.  

Jordy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen uit EKA  

- leuk en grappig  

Circusshow van Charles: een volwassen 
meneer (Charles) kuipt volledig in een ballon. 
Er was een houten nikkerbaan waarbij de bal 
op een toverachtige manier vast bleef steken 
en opeens toch ging doorrollen. . Charles 
schoot een ballon stuk met papieren pijltjes;  

Maskers maken: de maskers waren leuk om 
te maken.  

Circustrucjes: oefenen van jongleren met 
sjaaltjes en balletjes, op een bal staan, op een 
ton vooruit rollen.  

EKA  



 

  

  



 

  

 

De basisklas gaat op ontdekking naar de natuurbelevingshoeve JoLi en krijgen er 
op een leuke manier opnieuw contact met de natuur. 
Kinderen ontdekken, in kleine groepjes en aangepast aan hun leeftijd, al onze 
mini dieren (mini ezels, mini schapen, dwerggeiten, mini varkens, mini paarden, 
konijnen, kippen). Daarenboven leren ze welke verzorging welk dier nodig heeft 

en wat welk dier eet. 

 

  



 

  

Op 5 juni kwamen enkele mensen van het JAC langs op school voor de eindklassen.  

Wat is het JAC? Een jongeren advies cntrum voor kinderen tussen 12 en 25 jaar. De leerlingen 
leerden heel wat bij over cyberpesten, maar ook over privacy op het internet. En leerden ook de 
website van het JAC kennen.  

Bedankt Iwein en collega??? Voor jullie boeiende uiteenzetting!  

 

 

 

  

  

Noteer alvast in jullie agenda!  

maandag 2 september 2019 Eerste schooldag  

donderdag 12 en vrijdag 13 
september 2019 

Olympische sportdagen  

vrijdag 27 september 2019 Schoolfotograaf  

 

 


