
  

  

 

 

 

 

 

Wist je dat…  

 

je onze school nu 

ook virtueel kan 

bezoeken:  

Check zeker 

www.svbulo.be! 

 

 

Kalender schooljaar 2020-2021:  

 

Eerste schooldag: di 1september ‘20 

Klassikale infoavond: ma 14 september ‘20 
 

(indien de coronamaatregelen het toelaten) 

In onze krant te vinden: 

 

- Thema op je gezondheid: BK& 

TKA op bezoek in UZ Brussel  

 

- Thema: een wereld van verschil: 

sfeerbeelden  

 

- #samentegencorona  

 

- Kies kleur tegen pesten: onze 

spelletjesnamiddag! 

 

- Wie verlaat onze school?   

 

 

 

http://www.svbulo.be/


  

 

 

 

 

 

Wero-thema: Op je 

gezondheid:  

Tijdens dit thema leerden 

we in de basisklas en 

tussenklas over gezond en 

ziek zijn. We gingen op 

bezoek naar het UZ Brussel!  

We leerden heel veel bij: kijk 

maar eens naar de foto’s! 



  

 

 

 

Tussenklas A ging ook op bezoek bij de apotheek 

te Alsemberg. Daar leerden we alles over zalfjes, 

pilletjes, … . 

Bedankt voor de interessante uitleg!  



  

 

Samen 

ontbijten is ook 

goed voor de 

gezondheid! 

Wero: Op je 

gezondheid! 
 



  

 

 

 

 

Samen spelen was dit jaar 

onze actie om pesten tegen te 

gaan. Een groot succes! 



  

 

Wero-thema: een wereld van verschil: in alle 

klassen leerden we over de wereld en ons land!  

enkele sfeerbeelden: 



  

  

Schoolverlaters op schoolbezoek:  

COOVI Anderlecht.  

We kregen een blik achter de 

schermen bij toekomstige bakkers, 

slagers of horecamedewerkers! 



  

 

 

 

 

 

 

 

Hoe graag we jullie ook zien…  

het moest! Om elkaar te 

beschermen..  

De deuren van de school 

gingen dicht…  

En we wisten niet voor 

hoelang.. 
 



  

Ik vind het heel erg dat er zoveel mensen sterven aan het Covid-19 virus. 
Ik kijk elke dag naar het nieuws en dat maakt mij verdrietig. 
Samen met mijn mama en mijn meter en mijn 2 beste vrienden maak ik 
strijkparels.   
Al de bewoners van het Rusthuis "Zonnig Huis" en de Serviceflats en al 
het personeel hebben we gedaan. 
Ook in het rusthuis Sint-Augustinus, de serviceflats en al het personeel 
kregen een strijkkraal als geschenkje. 
Op Spoed liggen er 22 mensen die besmet zijn met het virus ook deze 
mensen kregen een strijkkraal. 
De mensen van Spoed van het AZ Sint-maria kregen ook al een 
strijkkraal.  
Maar we stoppen niet in het ziekenhuis en De  Maretak en al het 
personeel vergeten wij niet. 
Tot nu toe hebben wij al 733 strijkkralen gemaakt, zie bijlage. 
Ik hoop dat al hulpverleners na het virus ook nog respect blijven krijgen! 
Elke dag om 20u geef ik een applaus voor de mensen van de Zorg! 
Als ik naar de winkel ga voor mijn mama dan draag ik een mondmasker 
en wegwerphandschoenen. 
Ik houd telkens 1.5 meter 
afstand en ik laat in de winkel 
oudere mensen voorgaan. 
Ik moet heel vaak mijn handen 
wassen en ontsmetten met 
handgel. 
Voor de rest zou ik zeggen blijf 
in U kot! 
  
Groetjes, Brian EKA 
  

Maar ook tijdens de moeilijke tijden bleven we 

contact met jullie houden..  

Via onze facebookpagina, via mail, via telefoon. 

Allemaal omdat we jullie misten!  

Bedankt aan de leerlingen die schreven hoe ze 

zich voelden.  



  

Brian 
Klas EKa 

 

 

 

 

 

 

Corona: 
Iedereen moet 1 en een halve meter afstand houden. 
Hoe dit nu is voor mij? Niet zo leuk, ik kan mijn vrienden niet zien zoals 
Jordy, Elise en ga zo maar verder. Maar er zit toch een voordeel aan, 
er rijden nu veel minder auto’s over de straten waardoor er minder 
CO2 in de lucht komt . Dat is goed voor het milieu. 
Verder gaat het zeer goed  met mij. Tijdens de dag doe ik playstation, 
fietsen, lopen met mama, in de tuin werken, met onze kat Hoschi 
spelen, mini biljart spelen en mijn school taken maken. Vanaf vandaag 
gaan we met de planning beginnen. 
  
Hoe gaat het met u? 
  
Veel groetjes, 
Michiel 
EKC 

 

Corona is heel irritant. Je mag niet samen 
scholen   
Het is ook de afgelopen weken  heel mooi 
weer geweest en je kan ook gaan 
wandelen.  
Je moet regelmatig je handen wassen als 
je van het wandelen  terug komt. 
De school is gesloten en daarom moeten 
we huiswerk maken van thuis uit. 
De grote mensen hebben nu geen werk 
meer. Sommige mensen wel zoals politie, 
dokters, verplegers. 
Ook de winkels zijn gesloten zoals 
kledingwinkels en schoenwinkels. Enkel de 
supermarkten zijn open.  
Je mag er maar met een paar personen 
binnen en afstand houden. 
Als je naar de tandarts moet voor iets 
dringend, moet je je mouwen opstroppen 
en handen wassen voor je in de stoel mag 
gaan zitten.     
Veel mensen vervelen zich nu.  
Hopelijk is de corona crisis snel voorbij ! 
  

Groetjes  
Mateo, EKA 

 



  

 

 

 

 

 

 

We namen heel wat maatregelen, om veilig te 

kunnen starten. Maar waren vooral heel blij dat we 

jullie allemaal terug zagen! 



  

 

Wij willen via deze weg toch even een speciaal 

diploma uitreiken: 

Lieve ouder(s) 

Bedankt voor al jullie werk, 

doorzettingsvermogen, geduld en instructies!  

Door jullie kunnen de kinderen verder leren en 

zich blijven ontwikkelen.  

Samen staan we sterk! 

Dank jullie wel!  

Alle juffen en meesters. 
 



  

 

  



  

  

Naam: Elise 

Jezelf in 3 woorden: Lief, 

sportief & leuk 

Leukste herinnering aan de 

school: bij de kleuters ons 

eigen verhaal voorlezen 

Dit vergeet ik nooit meer: mijn 

vrienden, de juffen & meesters 

Ik ga volgend jaar naar: OLV 

Ik wil later worden: kleuterjuf 

Naam: Jordy  

Mezelf in 3 woorden: leuk, grappig & lief 

1ste herinnering aan de school: het 

parcours tijdens de eerste schooldag 

Leukste herinnering aan de school: de 

crealessen 

Dit vergeet ik nooit meer: de vrienden die ik 

hier gemaakt heb 

Ik ga volgend jaar naar: Don Bosco Halle 

Ik wil later worden: bouwvakker 

Naam: Houssam 

Jezelf in 3 woorden: 

mooi, leuk en grappig 

1ste herinnering aan de 

school: dat ik Yanah 

leerde kennen 

Dit vergeet ik nooit 

meer: mijn vrienden en 

de juf 

Ik ga volgend jaar naar: 

Don Bosco Halle 

Ik wil later worden: 

security op de 

luchthaven 

Naam: Gabriël 

Jezelf in 3 woorden: lief, 

sportief en mooi 

1ste herinnering aan de 

school: vrienden maken 

Leukste herinnering aan 

de school: vrij spelen in 

het zwembad 

Dit vergeet ik nooit 

meer: turnen 

Ik ga volgend jaar naar: 

weet ik nog niet 

Ik wil later worden: 

militair 



  

 

  

Naam: Wahib 

Jezelf in 3 woorden: voetballer, klimmer & 

basketballen 

1ste herinnering aan de school: een 

voetbaltornooi op school 

Leukste herinnering aan de school: sporten 

op school 

Dit vergeet ik nooit meer: juffen, meester, 

vrienden en vriendinnen op school 

Ik ga volgend jaar naar: Cardijnschool 

Anderlecht 

Ik wil later worden:  patissier 
 

Naam: Mohamed 

Jezelf in 3 woorden: gamer, 

koken & eet graag 

1ste herinnering aan de school: 

Tijdens mijn eerste jaar zat ik in 

de klas bij juf Bene 

Leukste herinnering aan de 

school: een ijsje eten wanneer 

iedereen op zeeklassen was.  

Dit vergeet ik nooit meer: mijn 

vrienden 

Ik ga volgend jaar naar: Don 

Bosco Halle 

Ik wil later worden: kok 
 

Naam: Dionyz 

Ik ga volgend jaar 

naar: Don Bosco 

Halle 

Ik wil later worden: 

Mecanicien 

Naam: Alessandro 

Ik ga volgend jaar 

naar: Levenslust 

Lennik  

Ik wil later worden: 

acteur of zanger 

(beroemd) 



  

 

  

Naam: Emely  

Jezelf in 3 woorden: dansen, 

koken, behulpzaam 

1ste herinnering aan de school: 

Yanah leren kennen op de 

speelplaats 

Dit vergeet ik nooit meer: Yanah 

&Brian mijn beste vrienden 

Ik ga volgend jaar naar: 

Cardijnschool in Anderlecht 

Ik wil later worden: kleuterjuf 

Naam: Yanah 

Jezelf in 3 woorden: behulpzaam, lief & 

grappige lach 

1ste herinnering aan de school: Ik zat bij juf 

Cindy en waren een heel leuke klas 

Leukste herinnering aan de school: mijn 

verjaardag vieren met veel cupcakes in 

Willebroek op openluchtklassen   

Dit vergeet ik nooit meer: mijn vrienden en 

vriendinnen 

Ik ga volgend jaar naar: Don Bosco Halle 

Ik wil later worden: kinderverzorgster of in een 

rusthuis werken. 

Naam: Anke 

Jezelf in 3 woorden: grappig, sociaal, lief 

1ste herinnering aan de school: vrienden van 

vroeger terugzien 

Leukste herinnering aan de school: de 

vriendschappen 

Dit vergeet ik nooit meer: alle leuke 

momenten met vrienden  

Ik ga volgend jaar naar: Heilig Hart in Halle 

Ik wil later worden: weet ik nog niet 



  

  

Naam: Michiel 

Jezelf in 3 woorden: vriendelijk, 

sympathiek, leuk 

1ste herinnering aan de school: in de 

klas van juf Bene 

Leukste herinnering aan de school: 

toen de politie uitleg kwam geven op 

school 

Dit vergeet ik nooit meer: alle leuke 

vrienden en juffen 

Ik ga volgend jaar naar: de Wijnpers 

Ik wil later worden: tuinman 

Naam: Selyna 

Jezelf in 3 woorden: mooi, lief & creatief 

1ste herinnering aan de school: iedereen 

ontmoeten 

Leukste herinnering aan de school: de 

leuke tijden in de klas 

Dit vergeet ik nooit meer: mijn vrienden 

en liefde voor de school 

Ik ga volgend jaar naar: KTA Horeco- 

Vilvoorde 

Ik wil later: in de zoo werken 

Naam: Matt  

Mezelf in 3 woorden: grappig, lief, sympathiek 

1ste herinnering aan de school: dat ik Jordy volgde 

Leukste herinnering aan de school: waterspelletjes 

in de zomer 

Dit vergeet ik nooit meer: schoolverlaters vieren 

Ik ga volgend jaar naar: Don Bosco Halle 

Ik wil later worden: lasser of naar het leger op 16j 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke schoolregels moeten we veranderen 

volgens de schoolverlaters?  

Tussen en eindgroep niet samen 

voetballen (elk een veld) 

1 dag per maand ongezond eten 

& muziek luisteren in de klas.  

We 

denken er 

eens over 

na…  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat zei EKC over hun juf? Juf Liesbeth?  

De beste juf ooit! 

En wat hadden de leerlingen van EKB te vertellen over juf 

Rebekka? 



  

 

Januari!  

 

Mathieu 11 jaar 

Dominika 10 jaar 

Zakaria 8 jaar 

Marnix 9 jaar  

Coralie 11 jaar   

 

Juf Jessica!  

April!  

 

Ambre 7 jaar  

Haevenly 12 jaar 

Houssam 13 jaar  

 

Juf Ruth! 

Juf Sofie! 

Juf Rebekka!  

Februari! 

 

Zoé 8 jaar  

Brian 12 jaar 

 

Maart!  

 

Tiana 10jaar  

Nanth 9 jaar  

Emely 13 jaar  

 

Meester Peter!  

 

Mei! 

 

Lisa 9 jaar 

Mohamed 13 jaar 

Yanah 13 jaar  

Jordy 13 jaar 

Juni!   

  

Sandro 8 jaar 

Lyano 8 jaar 

Truth 8 jaar 

Passion 11 jaar 

Mauro 12 jaar 

Giorgia 12 jaar 

Wahib 13 jaar 

Matt 13 jaar 

Gabriel 13 jaar  

 

Juf Ilse C! 

Juli!  

 

Ethan 10 jaar 

Marguerite 11 jaar 

Sumaja 12 jaar 

Prunelle 12 jaar 

Augustus  

 

Vic 9 jaar 

Safa 9 jaar 

Grace-Marie 9 jaar 

Luca F. 10 jaar  

Paolo 11 jaar  

Anton 11 jaar  

 

Juf Laura!  

Juf Ilse VB!  


