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Iedere woensdag 

FRUITDAG! 

 

INHOUD 

NIEUWSBRIEF 

APRIL 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… 

Voorwoord 

Bezoek onze 

websit
e  

http
://www.de

WIJ BEDANKEN IEDEREEN DIE HEEFT          

MEEGEHOLPEN MET DE VERHUIS VAN DE     

KLEUTERKLASSEN! 

 

 

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 

 

• de sportdag heel leuk was?  

• de kleuters zich al thuis voelen in hun nieuwe klasjes?  

• de leerlingen op woensdag 21 mei een vrije dag hebben en dat de 

leerkrachten dan weer iets bij gaan leren? 

• de eerste communie en het lentefeest er aan komen?  
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WIESKE IN K1 

Het was weer zover: Wieske, het konijn van juf Evy mocht weer een nachtje komen logeren 

in het eerste kleuterklasje! 

De kleuters vonden het geweldig en vertoefden heel wat uurtjes voor het kooitje van   

Wieske. Ze mochten het konijn eten en drinken geven. 

Wieske werd ook verschillende keren op de mat gezet,      

dat vonden ze helemaal te gek.  

De kindjes vonden het heel jammer dat Wieske weer 

terug naar huis moest. 

Tot volgend jaar, Wieske! 
 

 

 

 
 
 
 
 
In de klas van juf Katrien zit een heleboel toneeltalent ! 
De kinderen mochten in groepjes een vrij toneeltje verzinnen en voor de klas brengen. Met de 
nodige attributen gingen ze allemaal aan de slag…Na een tijdje oefenen, kwamen er originele, 
grappige en zelfs spannende toneeltjes naar voor. Een dikke pluim voor alle kinderen! 
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Op vrijdag 25 april hebben de leerlingen van het 5
de

 leerjaar deelgenomen aan de grote scholensportdag 

van de gemeente Bocholt. Die dag hebben ze kennis gemaakt met verschillende sporten.  Ze hebben ook 

enkele nieuwe sporten leren kennen zoals Krachtbal. 

 

 

 

 

 

 

FORT EBEN-EMAEL 

Op dinsdag 1 april zijn de leerlingen van het 5de en 6 leerjaar het                 

Fort van Eben-Emael gaan bezoeken. Dit was voor hen een bijzondere ervaring. 

Ze hebben geleerd over de leefomstandigheden van de soldaten en de snelle 

verovering van het Fort. Ze hebben o.a. de gevangenis en de operatiekamer ge-

zien. Het was een leuke maar vermoeiende dag want het Fort telt wel 5 km aan 

ondergrondse gangen en heel veel trappen. 
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06/05 Tibe  Broers L4 

06/05 Bram Couckuyt L6 

06/05 juf Nele  

08/05 Bryanne Kers L2 

09/05 Nin  Hurkmans L2 

19/05 Lotte Heijmans L6 

.24/05 Noa Hollanders K1 

26/05 Roos Maesen L3 

28/05 Yasmina Werkx K3 

29/05 juf Mich  

01/05 Dag van de arbeid 

02/05 Vrijaf 

05/05 

- 

09/05 

 

Week van het verkeer 

07/05 Openklasdag KDT vanaf 

10u45 

09/05 Seksuele opvoeding L6 

14/05 Mama in de klas L1 

15/05 Goede hondenbaasjes      

project L1 en L2 

16/05 Toeka op school 

19/05 Gezondheid K2 en K3 

20/05 Vlaamse kermis rusthuis     

L3 en L4 

23/05 Fruitsapfuif L6 

21/05 PEDAGOGISCHE  

STUDIEDAG 

27/05 Svieke Kronkel L3 en L4 

27/05 Medisch onderzoek CLB K2 

29/05 1ste communie 

O.L.H. Hemelvaart 

18/05 Lentefeest 

09/10  

en  

10/05 

 

Lenteweekend 

30/05 Vrijaf 

22/05 L6 naar de Wingerd 

     Jarigen mei 

Toeka’s spreuk 
Lachen en genieten is zo 

fijn, als we er allemaal bij 
zijn.  

AGENDA mei 

 

WIJ WENSEN ALLE KINDEREN 

DIE HUN COMMUNIE OF             

LENTEFEEST VIEREN   

EEN LEUKE DAG! 


