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Beste ouders, lieve kinderen, 

  

 

Een brief vol cijfers. 

Dit is de eerste  krant van ons nieuwe schooljaar 2022-2023. 

We hebben tijdens de eerste drie weken van september 40 nieuwe 

leerlingen leren kennen. We zijn nu een school met 120 leerlingen! 
Daarnaast zegden we “welkom” tegen 7 nieuwe teamleden. 

Op de eerste pagina van de schoolagenda van jullie lieve schat, vind je onze 

24 foto’s terug. 
Juf Siliva, juf Melissa, meester Geert, juf Nele, juf Larissa, juf Tineke en juf Ines 

zijn deze 7 nieuwe enthousiaste leden van ons team. 

We moeten ook 2 juffen missen, juf Anja en juf Marleen zijn voor langere tijd 
ziek. 

Elke dag vormen we 10 dierenklassen! Er zijn 11 rekengroepen, 11 taalgroepen 

en 5 zwemgroepen. 

We zijn reeds 1 maand bezig. Een schooljaar telt 10 maanden. 

Dat geeft ons nog 9 maanden tijd om samen veel bij te leren. 

Want wanneer de 3 partijen samenwerken: ouders, leerlingen en leerkrachten 

hebben we succes! 
Kunnen we ook op jou rekenen? 
Dan nodig ik jullie nu uit om de volgende bladzijden te lezen. Onze avonturen 

van de eerste 26 dagen, 18 dagen school. 

 

Drie dikke kussen en 1 knuffel 

Juf Sabine xxx 
 

 

 



 

Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding 

Het vaccin tegen HPV 

In de week van 8 november krijgen de leerlingen van het geboortejaar 2009 de kans om een vaccin te 

krijgen dat bescherming biedt tegen HPV (humaanpapillomavirus). 

Ziekte 

HPV is een veel voorkomend virus. De kans om er ooit mee besmet te worden is heel groot. Meestal merk 

je helemaal niets van deze infectie maar op termijn kunnen sommige types (er bestaan meer dan 100 

types) HPV kanker veroorzaken. Baarmoederhalskanker komt het meest voor maar in mindere mate ook 

kanker van de aars, penis, mond en keel. Andere HPV-types veroorzaken dan weer wratten ter hoogte van 

de aars en geslachtsdelen. 

Het virus wordt vaak verspreid op jonge leeftijd door intiem en seksueel contact. 

Vaccin 

Gelukkig is er een doeltreffend vaccin. Door je op jonge leeftijd te laten inenten, als er nog geen contact 

was met het virus, zorg je voor een goede bescherming. Het beschermt tegen de 9HPV-types die de 

meeste gevallen (90%) van kanker en andere ziekten verbonden aan HPV veroorzaken.   

Het vaccin wordt gratis aangeboden maar enkel aan alle meisjes en jongens met de leeftijd van 12 - 13 

jaar. Daarna kan er wel nog gevaccineerd worden door de huisarts, maar niet met de gratis vaccins en niet 

door het CLB.  

Inenting 

Volledige vaccinatie bestaat uit twee inspuitingen in de bovenarm in de loop van één schooljaar.  

Waarom twee? Na één prik maakt je lichaam onvoldoende afweerstoffen aan om goed en langdurig 

beschermd te zijn tegen HPV. Na de tweede prik ben je dat wel. 

Meer weten? 

Ga naar www.laatjevaccineren.be. Voor meer informatie kun je ook altijd terecht bij het CLB of bij de arts. 

 

Lut Brantegem  

Verpleegkundige Vrij CLB Aalst 

 

 

 



Bij de bijen 

 



 

 

 

 

Een dagje groepsdynamiek 

Wat een dagje was dat! 

Er was bijna geen moment dat ik op mijn poepje zat. 

We leerden elkaar kennen, 

maar ook elkaar sportief verwennen. 

Lopen, ravotten en spelen, 

Er was geen tijd om ons te vervelen. 

Moe maar voldaan…. 

zijn we terug naar school gegaan. 

Iedereen super blij… 

En ik als nieuwe leerling dacht…. 

Yeeeessss ik hoor er bij! 

 

Aan iedereen een DIKKE proficiat voor jullie inzet! Eén voor één hebben jullie getoond wat 
jullie waard zijn op sportief vlak! We hebben ECHT onze ogen opengetrokken in verband 
met wat jullie allemaal al kunnen. 

 

Sportieve groetjes, 

meester Bart en meester Kurt 

 

 

                               



Bij de konijntjes 

Gouden weken 
                                 

Wij zijn goed met 7 vriendjes gestart in de konijntjesklas!  

Tijdens de “gouden weken” leerden we vooral  

onze klasgenootjes, de nieuwe juf, onze klas en onze school beter kennen. 

Dit deden we met vele leuke spelletjes.  

We oefenden verder met het lezen en schrijven van nieuwe letters en woordjes.  

Wij gaan dit schooljaar nog veel ontdekken en leren.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 



Bij de kikkers  

 

 

 

 



Bij de orka’s 
 

 

 

  

Op 1 september stapten we binnen in onze gloednieuwe klas (wist je dat dit vorig jaar een berging was?).  

We werden al snel ondergedompeld tussen de orka’s, want ja, dat zijn 

wij! De orka’s!  

Dit schooljaar gaan we samen 

leren, spelen, plezier beleven, … 

Net zoals een orka ... want orka’s 

blijven ook steeds bij hun familie en 

werken samen om hun doelen te 

bereiken. En dat vinden we in onze 

klas dus ook heel belangrijk!   

 

 

 

Tijdens de sportdag groepsdynamiek leerden we elkaar beter kennen. We moesten op elkaar leren 

vertrouwen, samen spelen, zinnen onthouden en doorzeggen (oh, dit was niet gemakkelijk), een reuzenbal 

zo lang mogelijk in de lucht houden, … Het was een zeer toffe en warme dag! 

 

 

         

 

 

 

 

 



Bij de giraffen  

Klaar voor de start 
 

De giraffen zijn goed gestart dit schooljaar.  

Ja, de giraffen zijn klaar voor de start. 
Gaan los met heel hun hart 
en delen het met iedereen. 

Ja, de giraffen zijn klaar voor de start. 
Al gaan ze knetterhard. 

Ze hebben zoveel gemeen. 

Want ze lezen-lopen-rennen-zwemmen-springen-dansen-gillen-zingen 
en ze chillen met elkaar. 

Ja, de giraffen zijn klaar voor de start. 
Gaan los met heel hun hart 
en delen het met iedereen. 

 

 

 

  

 



Bij de vlinders  

 

In september deden we met de vlinderklas al 

heel wat leuke activiteiten. 

 

Zo trokken we op maandag 12 september met de 

ganse lagere school naar het stadspark van Aalst. 

 

Na een hevige ochtendwandeling getrotseerd te hebben, mochten we genieten van 

verschillende leuke spelletjes.  

 

Via een doorschuifsysteem deden we vlaggenroof, een grote bal zo lang mogelijk in 

de lucht gooien en houden, naamtikkertje, … en nog veel meer. 

 

We hebben samen gespeeld, gewerkt én ook enorm genoten van al  

deze sportieve uitdagingen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enkele dagen later trokken we alweer op uitstap. Deze keer gingen we met  

de giraffen naar het stadscentrum voor een partij ‘hinkelen en touwtrekken’.  

Al snel bleek dat iedereen zijn beste spieren gebruikte om de tegenpartij over de 

meet te kunnen trekken. Ook bij het hinkelen lieten we onze inspiratie de vrije loop. 

 

En om de ‘gouden weken’ met onze toffe klasgroep nog een extra boost te geven, 

zochten we doorheen de school spelfiches. De opdrachten brachten we tot een 

goed einde. Ook dit vonden we zeker voor herhaling vatbaar. 

Ga zeker een kijkje nemen op de Facebookpagina van onze school  

Don Bosco Bulo Aalst Basisaanbod, bewonder de vele mooie foto’s en 

  

 

  



Bij de pinguïns 

Welkom in de pinguïnklas – juf Ines 

Ikzelf ben een levendig persoon, net zoals de pinguïn. Overal waar ik ga of sta, weten de 
mensen onmiddellijk dat ik aanwezig ben. 

Net zoals de pinguïn ben ik een heel sociaal iemand, ik ga steeds met iedereen in gesprek en probeer 
hierbij de anderen een goed gevoel te geven door hen op hun gemak te stellen. 

Ook ben ik een ijverige werker en zet ik me steeds voor de volle 100% in. Ik zou alles opofferen om 
mijn leerlingen te steunen en te helpen waar nodig. 

Dit zijn enkele eigenschappen die de pinguïn en ik delen en die mijn leerlingen binnenkort ook zullen 
bezitten. 

 

    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bij de pauwen 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start, nieuwe klasgenoten en nieuwe regels bij juf Lieve. 

Tijdens de maand september hebben we heel wat verschillende activiteiten gedaan in de school 

en buiten de school. 

We hebben fruitbrochettes gemaakt, we deden leuke activiteiten tijdens taal, rekenen, project en we 

amuseerden ons tijdens de turn- en zwemlessen. We genieten ook van onze schoolbibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We krijgen ook wekelijks yoga van juf An, de speeltijden zijn leuk omdat we verschillende sporten kunnen 

doen. 

 



Buiten de schoolmuren deden we ook verschillende activiteiten. We zijn naar het park van Aalst geweest. 

Daar moesten we met de klas heel veel opdrachten doen. Enkel door samen te werken met klas konden 

we de opdrachten tot een goed eind brengen. We scoorden goed voor de meeste opdrachten omdat we als 

groep naar voor kwamen. 

Het was een heel leuke maar vermoeiende dag!  

 

We zijn ook naar het bos geweest waar we meerdere doe-opdrachten moesten doen. We zijn samen met 

de pinguïn klas geweest, we deden leuke spelletjes samen met hen. Het was ook alweer een leuke dag 

waarbij we de kinderen van de pinguïn klas beter hebben leren kennen. 

  

 

Het was een heel drukke maar super leuke maand. We kijken uit naar de volgende maanden!! 

Veel leesplezier! 

 

 

De pauwen -X- 

 

 



Bij de dolfijnen 
De dolfijnen hebben er alweer enkele dolfijne weken opzitten. We deden al vele 

leuke activiteiten samen. We gingen op sportdag in het park van Aalst, we 

gingen met de fiets naar het bos, we speelden het spel stratego samen met de 

egels, we leerden hoe we een sudoku moeten oplossen, en we leerden vooral elkaar kennen.  

Zoals jullie dus horen, wij zitten niet stil… 

 

 

Ons klasdier is de dolfijn. 

Graag delen wij met jullie enkele weetjes over dit dier: 

➢ Dolfijnen zijn geen vissen, maar zoogdieren. 

➢ Dolfijnen ademen door een gat boven op hun hoofd, dat noemt men het blaasgat. 

➢ Dolfijnen stammen af van landdieren en hadden dus vroeger poten. 

➢ Een dolfijn heeft meer dan 80 tanden, en die zijn allemaal gelijk van vorm. 

➢ Een dolfijn weegt meestal tussen de 150 en de 300 kilo. 

➢ De lengte van een dolfijn kan variëren tussen 1,5 en 4 meter. 

➢ Dolfijnen kunnen zowel boven als onder water goed zien en kunnen zelfs kleuren 

onderscheiden.  

➢ Dolfijnen kunnen niet ruiken, maar wel heel erg goed horen.  

➢ Dolfijnen zijn 12 maanden zwanger. Een dolfijn kan pas zwanger worden als ze tussen 

de zeven en tien jaar oud zijn.  

➢ Een baby-dolfijn noemen wij een kalf. Een pasgeboren baby drinkt elke tien tot 

vijftien minuten van mama’s melk. 

➢ Dolfijnen hebben hele grote hersenen en zijn dan ook heel erg slim. 

➢ Dolfijnen kauwen niet, ze slikken hun eten in één keer door. 

➢ Dolfijnen die in de zee leven worden meestal zo’n 30 jaar. Dolfijnen in dolfinaria 

kunnen tussen 40 en 50 jaar oud worden.  

➢ Dolfijnen kunnen wel 5 tot 6 meter hoog springen.  

➢ Dolfijnen maken ook wel eens ruzie. Dan bijten ze elkaar en maken ze storende en 

agressieve geluiden.  

 

 

 



SUDOKU 
De dolfijnen leerden hoe ze een sudoku moeten oplossen. Een sudoku is een Japanse 

rekenpuzzel waar je heel goed moet bij nadenken. We oefenden met een sudoku tot 4 en 

probeerden nadien met 6. In elk vierkant moet je de getallen 1,2,3 en 4 gebruiken. Op elke 

horizontale → lijn staan de getallen van 1 tot 4 en op elke verticale  lijn staan ook de 

getallen van 1 tot 4. Wie kan deze sudoku oplossen? Kom hem tonen in de dolfijnenklas en je 

krijgt een snoepje van de lieve dolfijntjes.  

 

 

 

 

 

 



Bij de egels 
 

In onze egelklas zitten 6 jongens en 8 meisjes. We hebben elkaar goed leren kennen 

tijdens de Gouden Weken. Elke leerling heeft verschillende talenten die ze leren 

ontdekken of durven tonen. Ze leerden in het ICT-lokaal zichzelf voorstellen door een tekst op te stellen. 

Sommige leerlingen schreven ook graag zelf een tekstje voor in de schoolkrant. 

 

Hallo, ik ben Brahim. Ik zit in de egelklas, de leukste klas van Don Bosco BuLO! 
De egelklas is een klas voor schoolverlaters, zoals de dolfijnenklas. Alle leerlingen gaan volgend jaar naar 
een secundaire school. 
In de egelklas zijn wij altijd lief met de andere kinderen van de school. 
We tonen respect voor iedereen. Ik vind mijn meester, meester Hendrik, de leukste meester van de school. 
De laatste activiteit die de egels hebben gedaan, is de Marshmallow Challenge. 
Wij zijn ook naar een bos gegaan om spelletjes te doen. 
Wij zijn op sportdag gegaan met de hele school. Dat was leuk. 
Wij gaan elke vrijdag naar het zwembad. 
DAG! 
 

Hallo, ik ben Daniela. De eerste schoolweken zijn onze Gouden Weken. 
We hebben Stratego gespeeld met de dolfijnen en het was keileuk met de dolfijnen. 
In onze klas we hebben ook vertrouwenspelletjes gespeeld, het wat echt leuk. 
We hebben Minecraft-tekeningen gemaakt. 
We hebben ook de Marshmellow Challenge gespeeld, het was leuk. 
In het ICT-lokaal hebben wij een voorstelling over onszelf gemaakt om elkaar te leren kennen. 
We hebben gezongen met de dolfijnen, ‘Klaar voor de start!’  
We zijn er klaar voor! 
 

Hallo, ik ben Giulyano. 
Mijn vrienden zitten bij de egels en bij de pauwen. 
De leukste activiteiten: 
- We hebben in de klas Ubongo gespeeld. 
- De Marshmallow Challenge 
- De fietstocht naar het Beukenhof waar we ‘Stratego’ speelden. 
 

Hallo, ik ben Estée.  
We hebben een fietstocht naar het Beukenhof  gedaan en dat was leuk. We hebben Stratego  gespeeld. 
En we hebben ook sportdag gedaan in het stadspark en dat was leuk en we hebben ook Ubongo gespeeld. 
We hebben  ook ‘Durven’  gedaan.  
 
OP School  
Hallo iedereen, mijn naam is Fatoumata. 
Ik ben blij dat ik bij meester Hendrik in de egelklas zit . 
We hebben veel dingen in de klas en met anderen gedaan. 
Bijvoorbeeld: tijdens de sportdag hebben we heel wat opdrachten met verschillende sporten gedaan. 
We hebben ook gefietst met de dolfijnenklas. We zijn naar een park gegaan en we hebben een spel 
gespeeld. 
 
 

 

 

 



 
Hallo, ik ben Saartje 
Wij hebben allemaal al leuke dinges gedaan tijdens de gouden weken met de klas. Bijvoorbeeld ; 
Time’s up gespeeld, het ganzenbord gespeeld, we hebben een fietstocht gedaan samen met de dolfijnen, 
Marshmallow Challenge, Klaar voor de start, samenzang, Minecraft tekening, voorstelling ICT, sportdag 
stadspark, durven, Ubongo, vertrouwensspelletjes, Stratego, … 
Ik vind het in de egelklas keitof! We doen leuke dingen in de klas. 
 
 
Hallo ik ben Olga. Ik zit bij de egels. Ik ben heel erg blij. ‘t is de grootste groep en ik ben blij met mijn klas. 
Het zijn allemaal leuke kids en onze meester is ook een toffe meester. Hij helpt graag mensen en maakt 
grapjes. Ik ben blij dat ik met mijn 4 beste vrienden zit, want vorige jaar zit ik ook bij hen. Wij zijn allemaal 
schoolverlaters en ja op naar het secundair! Het is belangrijk om gewoon je best te doen op school. Je mag 
je ouders ook blij maken, maar het is belangrijkste is dat je het ook voor jezelf doet. Tip voor iedereen!  
We hebben ook samenzang. Iedereen heeft wel talenten, ze kunnen goed zingen. Meester Hendrik kan 
goed zingen en hij heeft een gitaar  waarop hij goed speelt.’ Klaar voor de start ‘ is leuk en actief. Je kan er 
goed op dansen en ik hou ervan om te dansen met mijn beste vrienden. Ik ben heel erg blij dat ik in de 
egelklas zit! 
 
 
Hallo, ik ben Louis. 
Ik vind Stratego tof! 
Ik vind de egelklas tof, want ik heb veel vrienden. 
En de meester is tof. We hebben al veel leuke dingen gedaan.  
 
 
Hallo, ik ben Alessio. Ik heb een leuke klas! Ik vind het leuk om Ubongo te spelen! 
 
 
Beste mensen, ik ben Alexandra. Ik ga jullie vertellen wat ik het leukste van de sportdag vond. Daar waren 
veel sporten en veel meesters en juffen. De sport met de grote bal omhoog houden vond ik het leukste! 
 
 

Hallo ik ben Kenan. We zijn naar het Beukenhof gegaan en we hebben Stratego gespeeld. Bij de 

‘Marshmellow Challenge’ moet je met spaghetti een zo groot mogelijk toren bouwen. We hebben ook 

croque monsieurs gemaakt voor heel de school. We hebben ook onszelf voorgesteld. We hebben ook een 

spel met de hele klas gespeeld. Ook de sportdag was leuk. We zijn veel op de computer aan het werken. Ik 

vond de Minecraft tekening het leukste! 

 

 

 

 



Bij juf Nele - orthopedagoog - Toekan 
 

Hallo allemaal! 

Ik ben juf Nele. Sinds september ben ik gestart als orthopedagoge in    

Don Bosco. Als orthopedagoge volg ik de leerlingen op doorheen heel 

hun schooltraject. Ik probeer ervoor te zorgen dat elk kind zijn plaatsje 

vindt in onze Don Bosco familie. Samen met de leerkrachten en andere 

teamleden kijk ik waar de noden van de leerlingen zich bevinden en hoe 

we hieraan tegemoet kunnen komen. Afgelopen weken ben ik in de 

klassen een spel komen spelen rond sociale vaardigheden. Hierdoor 

heb ik al heel wat kinderen beter mogen leren kennen. Ik kijk ernaar uit 

om de leerlingen dit schooljaar nog beter te leren kennen en hen iets 

bij te brengen op sociaal-emotioneel vlak.   

Als dier koos ik voor de toekan. De toekan is een prachtige vogel uit Zuid-Amerika die vooral bekend is door 

zijn kleurrijke en lange snavel. Deze snavel gebruikt hij op een inventieve manier. Net zoals de toekan ben ik 

graag ondernemend en creatief bezig. Ik heb mijn lokaal zo ingericht dat kinderen zich welkom voelen. Zo 

maakte ik een rustig hoekje waar leerlingen zich kunnen ontspannen. Daarnaast heb ik een rustige werkhoek 

ingericht waar ze zonder te veel prikkels zelfstandig kunnen werken.  

Daarnaast is de toekan een echte party animal. Met mijn 23 lentes jong haal ik graag het beste uit het leven. 
Ik vind het belangrijk dat kinderen zich goed in hun vel voelen en probeer helpende gedachten binnen te 
brengen. Ik draag het welbevinden van leerlingen dus hoog in het vaandel. Op Don Bosco zijn we één grote 
familie waar iedereen deel van uitmaakt.  

Tot slot doe ik als toekan graag een babbeltje met zowel leerling als leerkracht. Ik bied graag een luisterend 
oor, je kan me gerust vertrouwen voor grote of kleine dingen. Weet dus dat als er iets is, je altijd naar me 
toekan! 

 

  

 

 

 

 



De jarigen van deze maand 
 

 

 

 

 

Josue  uit de pinguïn klas 

Johan uit de dolfijnen klas 

 Aayan uit de orka klas  

Dylano uit de egel klas  

Cedrique uit de okra klas  

David uit de vlinder klas  

Ibrahim uit de giraffen klas 

Victoria uit de kikker klas 

Tibo uit de dolfijnen klas 

Hassan uit de pinguïn klas 

Amina uit de giraffen klas 

 

juf Lieve VC, meester Geert en juf Ines … 

 

mochten deze maand een kaarsje uitblazen! 

 

 



Belangrijke datums 
➢ Maandag 3/10 start nieuw maandpunt ‘stilte’ 

➢ Dinsdag 4/10 is het Werelddierendag 

➢ Woensdag 5/10 is het dag van de leerkracht 

➢ Donderdag 6/10 om 13u is er een startviering in de kerk 

➢ Zondag 9/10 start de week van het bos 

➢ Vrijdag 14/10 is er geen school voor de leerlingen, maar wel een studiedag voor de 

leerkrachten 

➢ Woensdag 19/10 komt de schoolfotograaf om een individuele foto te maken van alle 

leerlingen 

➢ Vrijdag 21/10 is het dag van de jeugdbeweging. Wie wil mag in uniform van zijn/haar 

jeugdbeweging naar school komen? 

➢ Vrijdag 28/10 is de volgende schoolkrant er 

➢ Zondag 30/10 is het Halloween en start de herfstvakantie 

 

Wist je dat?... 

✓ … ons jaarthema is “we slaan de handen in elkaar en bouwen aan een fijn schooljaar”. 

 

✓ … we deze maand stickers konden verzamelen door beleefd te zijn op school. In de volgende krant 

kan je lezen wie diegenen zijn met de meeste stickers. September = maandpunt “beleefdheid”. 

 

✓ … de jarigen op de dag zelf een verjaardagskaart krijgen. 

 

✓ … we 1 keer per maand een lied zingen voor alle jarigen van die maand. 

 

✓ … we allemaal zorg dragen voor de school. We ruimen een lokaal op, houden de speelplaats netjes. 

 

✓ … we zullen moeten nadenken wat we aan de Sint zullen vragen. 

 

 

 

 

 



Om in te kleuren 


