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Iedere woensdag 

FRUITDAG! 

 

INHOUD 

NIEUWSBRIEF 

FEBRUARI 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… 
• we jullie een leuke krokusvakantie wensen?  

• we jullie terug verwachten op maandag 10 maart? 
• de kindercarnavalstoet heel mooi was?  

• we op vrijdag 28 maart in onze mooiste kleren naar school    

mogen komen, omdat de schoolfotograaf dan langskomt? 

• de kleuterjuffen al goed aan het inpakken zijn, omdat ze in 

april gaan verhuizen?  

Voorwoord 

Bezo
ek onze 

website
  

http
://www.de

NETBAL L5 en L6 

 
De kinderen van het 5de en 6de  leerjaar hebben hun jaar-
lijks netbaltornooi weer achter de rug. Na enkele sportieve 
wedstrijden tegen de andere scholen gingen zowel het 5de 
en het 6de leerjaar aan de haal met de eerste plaats!  

PROFICIAT!  

 

BASISSCHOOL  

De Brug  

Brugstraat 22 
3950 BOCHOLT 

 
Telefoon: 

(089) 46 19 51 
Fax: (089) 46 32 22 

 
E-mail:  

bs.bocholt@g-o.be 
Website : 

www.debrugbocholt.be 
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De kindjes van het eerste kleuterklasje hebben deze maand een heel speciale verjaardag 

gevierd: Jules is 3 jaar geworden!!! 

De klas werd omgetoverd tot een   

echte feestklas: Ballonnen en         

zelfgemaakte slingers werden         

opgehangen, de kindjes versierden 

zijn verjaardagsstoel en natuurlijk 

mochten ze ook een mooie kroon      

maken voor de jarige. Jules had een 

lekkere verrassing bij voor ’s middags: 

Chocomelk en pannenkoeken. Hiervan 

hebben de kleuters ontzettend        

genoten!  

De kindjes mochten thuis een mooie 

tekening maken voor Jules, waar hij 

natuurlijk heel erg blij mee was!!     

Proficiat Jules!!!  

Gezonde snoepjes 

 

Om het thema “Ziek-gezond” op een plezante én gezonde manier af te sluiten, hebben de 

leerlingen van het eerste leerjaar “Gezonde snoepjes” gemaakt. 

De kinderen hebben zelf het fruit gewassen, geschild, gesneden en op stokjes geprikt.  

Iedereen heeft zijn buikje vol gesnoept!! 
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K3 is samen sterk met Doedel 
De kleuters van de 3de kleuterklas werkten een week rond het VLAJO-project ‘Samen sterk met 
Doedel’. 
Ze knutselden een ik-doos waar de hele week activiteiten mee gedaan werden. 
Ook Doedel de dromedaris had een ik-doos. In deze doos zat een brief. Doedel vroeg aan de 
kleuters om hem te helpen met een aantal opdrachten: 

Een huis bouwen voor Doedel 
Een placemat maken 
Een uitnodiging maken voor Doedels feest 
Het liedje van Doedel leren 
Slingers en vlaggetjes knutselen voor het 

feest… 
Wanneer de opdrachten geslaagd waren kreeg 
elke kleuter een puzzelstukje 
En ja hoor, de puzzel geraakte af ! Het doel om 
samen te overleggen, compromissen te sluiten, 
goed samen te werken … is tijdens deze week 
zeker geslaagd. Als  slotmoment was er Doedels 
feest met lekkere snoepstokjes en muziek en 
dans! 

 

 

 

 

 

De kinderen van het derde en vierde leerjaar deden op vrijdag 21 februari mee aan de grote    

natuur doe-dag van Natuurpunt… 

De bedoeling van deze dag is de kinderen bewuster met de natuur te leren omgaan. In de     
voormiddag mochten we beheerwerken doen in het Kreyelerbos. We kregen eerst een korte    
uitleg over het gebied, de biotoop en waarom we deze werken gaan uitvoeren.  Dan moesten we 

aan de slag!  

Met z’n allen sleurden we takken naar de hakselaar en maakten we een takkenhotel voor de   
diertjes. Na een stevige picknick met een lekkere warme choco en een zelf gebakken wafel 
maakten we een wandeltocht naar de burcht van de bever. Onderweg zagen we ook nog sporen 

van everzwijnen... 

Om ons te bedanken voor de inspanningen, kregen alle kinderen een vogelnestkastje mee naar 

huis!  Een activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is ☺ 
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Tijdens de week van Valentijn mochten de kinderen van de eerste en tweede graad gezellig sa-

men knutselen… 

De leerlingen maakten zo nieuwe vrienden door samen te werken in groepjes en leerden van en 

met elkaar… 

We maakten een hartje met crêpepapier voor Toeka die op bezoek zou komen, knutselden zelf 

een puzzel en maakten een valentijnskaart voor een liefje ☺  

Een leuke activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is ! 

 

Kronkeldiedoe L1-L2 
 

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar hebben zich goed geamuseerd tijdens de 

SVS-activiteit “Kronkeldiedoe”. Er was een fantastisch springkasteel, een klimmuur, leuke 

steps, een klauterparcours, een rups, … kortom teveel om op te noemen!! 

Een welgemeende dankjewel aan de helpende mama’s!!! 
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03/03 Fouke Jacobs L6 

05/03 Dunya Formuli K1 

06/03 Tibeau Thijs L1 

08/03 Femke Van Bogget L6 

08/03 Nick Van Bogget L6 

15/03 Juf  Ingrid  

16/03 Esther Vandewal L4 

17/03 Brecht Blockken L1 

17/03 Imani Neyens L3 

19/03 Morena Neyens L1 

19/03 Juf  Ellen  

20/03 Kyara Oyen L2 

22/03 Zoë Brouwers L1 

24/03 Lars Verspagen L6 

25/03 Fabian Van Poppel L6 

29/03 Lani De Munck L4 

29/03 Imani Hemelaers L2 

30/03 Louise Brandt K1 

31/03 Lamyae El Yazidi L5 

31/03 Albert Misini L4 

11/03 Auteurslezing L3 

13/03 Auteurslezing L1 

14/03 Spelnamiddag L2 

14/03 Auteurslezing L4 

17/03 Auteurslezing L2 

18/03 Auteurslezing L5 en L6 

20/03 Italiaanse eetavond L5 

VLAJO-project 

20/03 MEGA toneel 

25/03 Gezondheid door                

de voorzorg L6 

26/03 Mama in de klas L1 

27/03 Auteurslezing K3 

28/03 SCHOOLFOTOGRAAF 

     Jarigen maart 

Toeka’s spreuk 
Een goed woordje voor 

elkaar, is dat geen goed 

gebaar! 

AGENDA maart 


