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Vrienden dromen samen – Wat verbind ons? 

 
 

Draad 

Koord 

Wol 

Verbonden 

Samen 

Helpen 

Steun 

Vriendschap 

Liefde 

Ketting 
 

Liefde is 
de rode draad 
die door ons leven gaat 
Liefde krijgen en ook geven 
Daar gaat het om in het leven 
 
December is de maand van ‘mooie woorden 
voor/door mooie mensen’ 
December is de maand van warmte en 
verbondenheid 
 
Elke groep kreeg een bol wol met de opdracht 
via een foto hun kijk op verbonden zijn in beeld 
te brengen 
 
De winnende klas wordt getrakteerd op warme 
chocomelk… 
 
Op onze school is iedereen verbonden – is 
iedereen dus winnaar – krijgt iedereen warme 

chocomelk om elkaar Prettige feesten toe 

te wensen 
 
Aan alle kinderen, ouders, teamleden: 
‘Je bent graag gezien!’ 

Fijne vakantie samen! 
We zien elkaar terug op 9 januari 2023 
 
Dikke kus            juf Sabine 

 

 

 

Pinguïns  
Wij maakten een ster, omdat wij allemaal schitteren 
op onze eigen manier. 

 



 

Kikkers vonden het vooral heel erg leuk 
 

 

 
Konijntjes 
 
We missen onze zieke vriendjes 
Maar we zetten de deur open voor kinderen van wie 
de juf ziek is… 

 

 

 

                                     
 Pauwen 

 
 
Bijtjes 
Voor ons zegt een ‘hart’ alles 

 
 

 

 

 

 

                         Dolfijnen 

 
 



Orka’s 

 
 

 

 

 
 
Egels 

 
 

 
Vlinders 

         

 
 

 

 
 
 

 

 

               Giraffen 

 

 

 



PERSBERICHT: 

Don Bosco BuLO uit Aalst schenkt voedselmanden aan minder 

bedeelde gezinnen 

"De school Don Bosco BuLO uit Aalst heeft zich geëngageerd om in te spelen op het initiatief van de FB-

groep "Zonder honger naar bed". Zonder honger naar bed is een groep waarin mensen van Aalst, mensen uit 

Aalst helpen. 

Helaas gaan er dagelijks veel mensen met honger naar bed. Vele van hen leven onder de armoedegrens of 

net erboven, terwijl aan de andere kant bij mensen soms veel eten wordt weggegooid. 

Daarom verzamelden het schoolteam en de leerlingen heel wat voedselprodukten om voor een aantal van 

deze gezinnen een mooie voedselmand samen te stellen. Hierbij kon de school ook rekenen op de steun van 

Steven en Hilde van AD Delhaize Erembodegem die vanuit hun sociaal engagement het fruit sponsorden 

waardoor er ook een extra gezonde bijdrage werd geleverd. 

De manden zullen as zondag 18 december door de leerkrachten worden geleverd bij de gezinnen die door " 

Zonder honger naar bed" werden aangeduid. Want iedereen verdient een waardig leven! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bij de bijen                          

 



 Bij de konijntjes 
 

De konijntjes en de bijtjes werken binnen het project Kerstmis ook aan verbondenheid, iets doen voor 

iemand anders, iemand blij maken, … 

Zo maken wij met zijn allen mooie kerstkaartjes voor de bewoners van het rust en verzorgingstehuis van 

Mijlbeek! 

We doen dit a.d.h.v. allerlei technieken, nl. vingerstempelen en knikkerrollen. 

Volgende week gaan we deze brengen, we kijken er al naar uit om op de bewoners hun gelaat een glimlach 

te toveren ☺ 



 Bij de kikkers 

 



 

 



 

 



Bij de orka’s 
 

 

 



Bewegingsopvoeding op school 

Sporten is gezond en zeker bij jonge kinderen! 

Ons hoofd en ons lichaam zijn met elkaar verbonden.  Door te sporten worden we 

handiger, sneller, zelfstandiger en gaan we efficiënter bewegen. 

Daarom gaan we per week twee keer sporten en één keer zwemmen.  Tijdens de 

speeltijden kunnen we ook aan sport doen. 

Naast de ingeplande sportlessen zijn er ook bewegingstussendoortjes en 

rustmomenten voorzien. 

 

De lessen L.O. (lichamelijke opvoeding) worden gegeven door de 

leerkrachten Lichamelijke Opvoeding!  Deze verwachten dat de 

leerlingen steeds in orde zijn met hun sportkledij: sportschoenen 

of turnpantoffels, short en gele T-shirt van de school.  Bij koude 

temperaturen of buitensporten is een lange trainingsbroek 

toegestaan.  De kledij wordt in een turnzak gestopt en blijft zoveel 

mogelijk op school. Wanneer deze vuil is of vóór elke vakantie 

wordt deze meegenomen naar huis om te wassen.  Het spreekt vanzelf dat deze na 

het verlof terug moet worden meegenomen naar school! 

 

We gaan ook één keer per week zwemmen.  Zorg ervoor dat je 

steeds in orde bent!  Zwemzak met zwemkledij, twee handdoeken 

en eventueel zeep. De leerlingen krijgen de tijd om zich na het 

zwemmen te wassen. 

Wanneer een leerling zijn zwemzak vergeet mag hij er één lenen 

van de school.  Wel verwachten we dat de zwemzak (handdoek, 

zwembroek of badpak) mee naar  huis wordt genomen en gewassen terug wordt 

bezorgd aan meester Geert! 

 

Sportieve groetjes, 

Het beweegteam 

 



Bij de giraffen

 



 



Bij de vlinders 
 

Tijdens de voorleesweek genoten we van een mooi 

moment en luisterden we naar een verhaal, 

voorgelezen door juf Melissa. 

 

 

 

 

Voor onze jaarlijkse kerstmarkt gingen we tijdens de knutselvoormiddag aan de slag met 

het versieren van bloempotjes. We maakten er leuke kerstpoppetjes, rendieren en 

sneeuwmannen van. 

 

 

 

 

 

Dennenappels toverden wij om tot hippe kerstmannetjes. 

Om dit tot een goed einde te kunnen brengen, mochten wij 

rekenen op extra hulp van juf Melissa. Tijdens de kookdag 

maakten we speculoosmousse en ook overheerlijke 

chocoladecrispies. 

 

Maandag 12 december trokken we samen met de 

giraffen in de namiddag naar de Aalsterse 

schaatspiste. Sommige leerlingen hadden dit al 

aardig onder de knie. Met vallen en opstaan 

lukte dit bij iedereen beter op het einde.  

 

 



Bij de pinguïns 
 

 

De pinguïns gingen samen met de egels, dolfijnen en pauwen gaan schaatsen onder leiding van meester Hendrik, 
juf Lieve VC, juf Lieve M, juf Nele & juf Ines. 

Al heel snel bleek dat de pinguïns hun naam niet gestolen hebben, zij zweefden over het ijs.  

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Bij de pauwen 
 

 

Het was alweer een drukke maand. De maand december is steeds een drukke en leuke maand. Er is de 
kerstmarkt waar we met de klassen aan mee werken. Wij hebben zeer mooie schilderijen gemaakt die vlot de 

deur uit gingen. We voelden ons allemaal Picasso’s!! 

     

 Het weer verandert ook heel veel dus moeten we daar ook van genieten en profiteren. Het was berenkoud in 
december maar ook pauwen kunnen tegen de koude. Dus gingen we op stap en maakten een zeer frisse maar 
deugddoende wandeling waar we konden genieten van de mooie uitzichten die gemaakt werden door de rijm. 

 

Achteraf werden we ook getrakteerd met warme chocolademelk van juf Sabine! 

Juf Sabine: Je bent een toppertje!! 

 

   

 



Het schooljaar is alweer bijna 4 maanden ver, het jaar 2022 is bijna voorbij. We hebben al heel wat geleerd 
maar vooral we hebben elkaar leren aanvaarden, staan open voor elkaar en we werken al goed samen. 

   

 

 

 

We gaan nu genieten van de Kerstvakantie! We gaan nu Kerst en Nieuwjaar vieren en op 9 januari staan we 
weer paraat om er terug in te vliegen. 

De pauwen wensen iedereen een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar toe. 

Hopelijk brengt 2023 voor iedereen het beste!! 

 

 

 

 

 

 



 

Bij de dolfijnen en de egels 

Historia Utopia 
 

Dolfijnen en egels leerden in dit project over 10 bekende Aalsterse figuren . Ze kunnen dus perfect een 
woordje uitleg geven over Louis Paul Boon, Dirk Martens, Iwein Van Aalst of Pieter Daens. Als kers op 
de taart volgde een uitstap naar Utopia waar dolfijnen en egels het mysterie van het gestolen boek 
moesten oplossen. Met de drukpers van Dirk Martens mochten ze allemaal hun eigen naam drukken 
samen met een kaart van Utopia. In de klas gaven ze een spreekbeurt over 1 van de 10 figuren. Een 
geslaagd en leerrijk project! 

 

    

    

 



 

digitale talentenmaand 
Tijdens de digitale talentenmaand gingen dolfijnen en egels heel erg actief aan de slag met de computers. We 
speelden een online escaperoom, namen deel aan een Webinar, en maakten kennis met de website 
www.onderwijskiezer.be. We leerden vooral dat we later een beroep moeten kiezen dat we graag doen en waar 
we goed in zijn. Onze eigen talenten beter leren kennen is dus heel erg belangrijk. Benieuwd over welke 
talenten jij beschikt? Kleur ze hieronder op de grote talentenkaart.  

 

Met Geronimo op mediawijze missie 
Ssttt…Vertel het niet verder… Er zitten muizen in Utopia… Volg hun spoor en je 
loopt nooit meer verloren in de bibliotheek. Wat is de functie van een bibliotheek? 
Kan je in de bibliotheek enkel terecht voor het lenen van boeken? Hoe lang kan je 
iets ontlenen? Waar zoek je materialen of informatie? 
 
Hallo iedereen, 
We zijn naar Utopia geweest en hebben een zoektocht gedaan met Geronimo. 
We vormden groepjes aan de hand van gekleurde muizen. 
We hebben met een tablet gewerkt en moesten op zoek naar muizen en dat was 
leuk . 
 
Wat hebben we geleerd: 
In de bib vind je behalve boeken ook CD’s, DVD’s, films, gezelschapspelletjes en zelfs ‘games’. Je kan er ook de 
krant lezen en studeren. Er waren veel leerlingen die daar hun examens aan het voorbereiden waren. 

   



Ijsschaatsen 
Op donderdag 15 december zijn de egels, pauwen, pinguïns en dolfijnen gaan schaatsen. 

Op de Grote Markt in Aalst was het echt leuk, maar ook koud . 

We waren met de leerkrachten en er waren veel mensen. Wij zijn 1u gaan schaatsen. Wij hebben het 
allemaal goed gedaan. Toch waren er ook veel kinderen gevallen. Maar op te leren, moet je soms eens 
durven vallen. 

Nadien hebben wij ook foto’s  getrokken in de kersthuisjes. Het waren leuke foto’s. 

Wij hadden na onze uitstap veel spierpijn, rugpijn en kontpijn. 

We keren zeker eens terug. 

   

 



De jarigen van deze maand 
 

 

 

 

Alessio van de egel klas 

Alexia van de dolfijnen klas  

Kaleb van de konijntjes klas 

Alisia egel klas 

Aliza van de vlinder klas 

Lano van de pinguïn klas 

Valentina van de giraffen klas 

Mehdi van de kikker klas 

Glenn van de kikker klas 

Blessing van de dolfijnen klas 

Louis van de egel klas 

Ryan van de konijntjes klas 

Jansley van de vlinder klas 

Ilana van de kikker klas 

Ayden van de kikker klas 

 

Juf Anja en meester Hendrik 

mochten deze maand een kaarsje uitblazen! 

 

 

 

 

 



Belangrijke datums 
✓ Zondag 25 december is het kerstmis 

✓ Zondag 1 januari 2023 is het nieuwjaar 

✓ Vrijdag 6 januari is het driekoningen 

✓ Maandag 9 januari is het terug school 

✓ Donderdag 26 januari is het oudercontact 

✓ Dinsdag 31 januari is het dag van de directeur en GVL-dag 

 

Wis je dat …  
✓ … juf Anja beer terug komt na de vakantie. 

✓ … meester Jo ook een echte turn- en zwemmeester is. 

✓ … we na de kerstvakantie opnieuw op onze speelplaats kunnen. 

✓ …we op de GVL-dag ook een gezond ontbijt krijgen. 

✓ … je je nieuwjaarsbrief niet mag vergeten voor te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om in te kleuren 

 


