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Iedere woensdag 

FRUITDAG! 

 

INHOUD 

NIEUWSBRIEF 

JANUARI 2014 

Beste Ouders 

Via deze “Nieuwsbrief” willen wij jullie op de hoogte houden van   

allerlei activiteiten en nieuwtjes op onze school. 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en komt tot stand door     

medewerking van de kinderen en het personeel. 

Wist je dat… 
• Arini K3 grote zus is geworden?  

• al de leerlingen en leerkrachten erg hard hebben gewerkt aan 

de tentoonstelling ‘Kunst en Kitsch’? 

• de tentoonstelling een groot succes was? 

• de leerlingen vrij zijn op woensdag 12 februari? 

• we meedoen met de kindercarnavalsstoet                               op 

vrijdag 28 februari?  

Voorwoord 

Bezo
ek onze 

website
  

http
://www.de

brugbocholt.b
e 

CREA BIJ DE KLEUTERS 

Bedankt aan alle helpende handen! 
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De Brug  
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(089) 46 19 51 
Fax: (089) 46 32 22 

 
E-mail:  

bs.bocholt@g-o.be 
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www.debrugbocholt.be 
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De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn op woensdag 18  december 

gaan schaatsen in Bree. Dit ging met veel vallen en 

opstaan maar aan de lachende gezichten te zien 

hebben ze er allemaal van genoten. 
 

 

K3 op bezoek in het ziekenhuis te Overpelt 

Naar aanleiding van het thema “ziek zijn” brachten de kleuters van de 3de kleuterklas een bezoek 

aan het ziekenhuis te Overpelt. Met een beetje kriebels in de buik stapten de kleuters op de bus … 

want wat staat er hen daar te wachten?? Aan de balie werd juf Kelly van de kinderafdeling          

opgebeld. 

Zij bracht ons naar een groot lokaal. Daar werd aan de hand van beelden aan de kleuters verteld wie 

er allemaal in een ziekenhuis werkt: dokters, verpleegsters, kok, poetsvrouwen… 

Alle kleuters mochten kiezen of ze dokter of verpleger wilden zijn. Ze kregen een schort aan en een 

aangepast hoedje met hun naam erop. Daarna mochten enkele kleuters op het bed voor                  

onderzoekjes met de stethoscoop, het in slaap “toveren” en een  gipsverband aanleggen. Dan kon de 

rondleiding  beginnen: eerst naar de radiologie. Daar werd aan de kleuters getoond dat men met dat 

grote  apparaat door je lichaam kan kijken. Op de kinderafdeling zijn we in de onderzoekskamer   

geweest, in een kamer waar zieke kindjes terecht 

komen en in de speelzaal voor de kinderen. 

We hadden geluk, want net vandaag was er ook de 

clown die de zieke kinderen komt opvrolijken. 

Dat was even lachen … 

Terug in ons lokaal kregen we nog een lekker 

drankje en een koekje. 

Juf Kelly gaf nog allerlei spulletjes mee om in de 

klas onze knuffels te verzorgen. 

 

Het was een superfijne en leerrijke voormiddag. 

Die kriebeltjes in de buik zullen bij vele kleuters 

minder zijn wanneer ze naar het ziekenhuis     

moeten ! 
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Op vrijdag 31 januari presenteerden alle leerlingen van de GO! scholen Atheneum Overpelt hun cre-

atieve talenten in een gezamenlijke tentoonstelling ‘Tegenstellingen in de kunst’.  Aan de hand van 

dit project leerden de kinderen niet alleen met elkaar maar zeker ook van elkaar. Het doel was 

tweevoudig: ten eerste kwamen alle leerlingen in contact met de verbanden tussen kunst en tech-

niek, ten tweede werden de relaties tussen het secundair onderwijs in Overpelt met onze basis-

school enorm versterkt.  

Enkele sfeerbeelden van de tentoonstelling… 
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De kinderen van het derde en vierde leerjaar 
hebben hun jaarlijks trefbaltornooi weer achter 
de rug. Na enkele sportieve wedstrijden tegen de 
andere scholen gingen onze kinderen aan de 

haal met de derde plaats !  

Proficiat aan al de sportievelingen !!! 

Egyptische goden 

De leerlingen van het 5de leerjaar hebben deze week les gehad over het Oude Egypte. Als afslui-

ting van dit boeiend thema hebben ze zelf de “Zonnegod Re “ getekend. 

Dit zijn enkele mooie voorbeelden. Ontcijfer het beeldschrift en je weet van wie de tekeningen 

zijn. 

                  Gloria                                         Dimitry                                      Lorenzo 
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01/02 juf Daisy  

03/02 Ayoub Lahnachi K2 

03/02 Youness Lahnachi K2 

05/02 Naomi Hemelaers L6 

07/02 Boas Kers K3 

07/02 juf Patricia  

08/02 Mirthe Weltjens K1 

08/02 Busbegeleidster Anita  

12/02 Utkarsha Aryal L5 

13/02 Dina Van de Velde K2 

14/02 Lorenzo Reynders L5 

15/02 Mathias Vandyck K3 

18/02 Pieter Jaeken L1 

19/02 Morany Jaenen L1 

19/02 Vanessa Jonckers L3 

19/02 Nikki Nuijten K3 

19/02 Busbegeleidster Marleen  

20/02 Dylan Vanheel L6 

21/02 Tamila Gadamauri L3 

23/02 Isa-Beau Kwaspen K1 

26/02 Hajar Lahnachi L2  

23/02 juf Sandra  

23/02 Elise Bollen L2 

04/02 Mega project L6 

07/02 CLB L1 

07/02 Netbal L6 

12/02 PEDAGOGISCHE  

STUDIEDAG 

Leerlingen zijn vrij! 

14/02 Dikke truiendag 

17/02 Rollebolle KDT 

21/02 Netbal L5 

21/02 Natuurpunt L3 en L4 

21/02 Davidsfonds L6 

24/02 Integratiedag L6  

De Wingerd 

27/02 Move tegen pesten 

28/02 Carnavalstoet 

14/02 TOEKA 

     Jarigen februari 

Toeka’s spreuk 
Ik laat horen wie ik ben 

maar altijd met een 

vriendelijke stem! 

AGENDA februari 


