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INHOUD 

NIEUWSBRIEF 

MEI 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

 

Iedereen is van harte welkom op ons schoolfeest op   

15juni !  

'Dank je wel' aan de Vriendenkring voor het versieren 

van de schoolpoort !!!  

 

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 

 

• Juf Nele een dochtertje heeft gekregen, Kato?  

• al onze leerlingen en leerkrachten weer druk aan het oefenen 

zijn voor het schoolfeest?  

• tijdens het schoolfeest weer een mooie show te zien zal zijn? 

• het bijna zomervakantie is?  
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THEMA BABY IN K2 en K3 

In de week van 12 mei werkten               

de kleuters van K2 en K3 rond               

het thema “Baby”. 

Op dinsdag 13 mei bracht de mama van 

Arini (K3) een bezoekje in onze klas met 

haar baby Angelika. 

Arini was de trotse grote zus toen mama 

voor ons de pamper ververste,  de baby 

waste  en allerlei babyspulletjes toonde. 

Het was voor de kleuters heel boeiend 

om een echte baby in de klas te hebben. 

Ze genoten er volop van! Dank je wel 

Sabina! 

SAM DE VERKEERSSLANGSAM DE VERKEERSSLANGSAM DE VERKEERSSLANGSAM DE VERKEERSSLANG    
In de week van 5 tot 9 mei werkte onze school mee aan het initiatief 

Sam de Verkeersslang. 
Op woensdag 7 mei was het dan ook autoluwe schooldag!            
De kinderen ( en ouders )  van onze school hebben heel hard hun 
best gedaan om   tijdens deze week zoveel mogelijk te voet, met de 
fiets of met de bus naar school te komen. 
Iedere dag mochten ze dan een stickertje op de slang kleven en op 
het einde van de week, ja hoor, was onze slang netjes vol! 

Op dinsdag 13 mei was er een kleine afsluiting in de zaal waar we 
nog eens vertelden waarom we aan deze actie deelnamen.          
Als  verrassing was er voor alle kinderen een lekkere chips! 

SPORTDAG EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR 

 

Tijdens de jaarlijkse sportdag hebben de          

leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zich 

weer super geamuseerd!! 

In de voormiddag was er een fantastisch       

springkasteel, superleuke spelletjes, een klim- en 

klauterparcours, hockey, dansinitiatie, … kortom 

teveel om allemaal op te noemen!! 

Na een deugddoende picknick, mochten de kinderen 

zich uitleven op de speeltuin. Mede dankzij het 

mooie weer werd het een geslaagde dag!!  
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Naar de boerderij!! 
Op maandag 12 mei zijn de kindjes van het eerste kleuterklasje op bezoek geweest op de 

boerderij van Mirthe Weltjens (K1). Na een leuke busrit kwamen we op de boerderij aan 

waar we al opgewacht werden door de mama, papa, oma en de kleine broer van Mirthe. 

Eerst mochten we naar de kalfjes en de schaapjes gaan kijken. Daarna werden we begeleid 

naar de wei van de ezels. Als volgt gingen we naar de koeienstal waar een boze/briezende 

stier samen met zijn koeien woont. De kindjes mochten de koeien eten geven, waardoor het 

hooi vrolijk in het rond vloog! Als leuke afsluiter trakteerde de mama van Mirthe ons op een 

lekkere zelfgebakken wafel en een drankje! Het was weer een leuke en leerrijke uitstap! 

Met veel dank aan de mama en papa van Mirthe!!  

 

 

 

 

Naar aanleiding van het Vlajo – project ‘bouwen 
aan een droomgemeente’ had de  juf een mailtje 
gestuurd met een korte uitleg en foto’s van de 
ontwerpen van de kinderen naar onze            
burgemeester Jos Claessens. Hij was zeer     
enthousiast over de ideeën van de kinderen en 
kwam een kijkje nemen. Elk groepje gaf een 
beetje uitleg aan de burgemeester die heel      
geïnteresseerd luisterde en hopelijk zelfs ideeën 
op heeft gedaan! 
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HET GOEDE HONDENBAASJES PROJECT 

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar hebben tijdens het             
“Goede Hondenbaasjes Project” op een ludieke manier geleerd hoe ze veilig met 
honden kunnen omgaan. 

Ze leerden over de gevoelens van de hond, over hondentaal, over wat je moet 
doen als een vreemde hond je benadert, enz… 

Als afsluiter leerden ze nog hoe ze netjes hondendrollen kunnen opruimen… 

 

Wapenschilden in L5  
De leerlingen van het 5de leerjaar hebben dit jaar 

les gehad over de Middeleeuwen en                        

de Kruistochten.  

Tijdens de knutselles van Juf Ellen hebben zij       

ieder hun eigen wapenschild mogen ontwerpen.   

Het resultaat mag gezien worden. 

 

 

 

'Basisschool de Brug' stimuleert ondernemingszin gedurende het hele schooljaar. Zo hebben de   

leerlingen van het zesde leerjaar deelgenomen aan het VLAJO-project en hebben een eigen mini-

onderneming, bedrijf opgericht. Zo hebben ze geleerd hoe een bedrijf in elkaar zit. De leerlingen 

hebben rekening moeten houden met leiding nemen, promotie voeren, flyers ontwikkelen,             

prijsberekening, winstbepaling, product bereiden, verkoop... Ze hebben kunnen ervaren dat een eigen 

bedrijf heel wat met zich meebrengt. Het was een leerrijke ervaring. Ook willen de leerlingen van L6 

iedereen bedanken voor de aankoop van hun zelfgemaakte chocomousse en/of cupcakes. 700 stuks, 

een hele karwei! Dank je wel!!!!  
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Naar aanleiding van het Vlajo – project bouwden de kinderen van het derde leerjaar aan een          

droomgemeente. Door middel van verschillende werkvormen leerden ze samenwerken met elkaar. In 

groepjes brainstormden ze over de dingen die ze wilden veranderen in Bocholt. Eén groep maakte een         

droomgemeente voor de jonge kinderen, een andere groep voor de tieners, een derde groep maakte 

dromen waar voor de volwassenen en een laatste groep maakte Bocholt aangenamer voor bejaarden.  

Met allerhande ‘afvalmaterialen’, verf, lijm, karton, … gingen de kinderen aan de slag. Na vele uren    

werken kwamen schitterende resultaten tevoorschijn ! 

 

 

 

Voor de jonge kinderen werd een bumba speeltuin gebouwd 

met leuke vakantiehuisjes… 

 

 

Voor de tieners werd een pretpark gemaakt met een           

kabelbaan, boomstammetjes, zwembad, … 

 

 

 

 

 

De volwassenen krijgen in hun droomgemeente een mooie fon-

tein, een vis/zwemvijver, leuke huisjes, … 

 

 

 

De oudere mensen krijgen een flatgebouw waarin ze kunnen  wonen, 

een mooie brug, zwembad om te relaxen, … 
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23/05 Geike Meuris K1 

11/06 Karo Bollen K3 

16/06 Laetitia Umukundwa L3 

16/06 Dries Van de Velde L1 

21/06 Jorre Walbers K1 

23/06 Stacey De Groot K1 

26/06 Margot Schrooten K1 

29/06 Indira Geens K3 

29/06 Saffira Geens K3 

29/06 Yanaïka Theys K2 

30/06 Alicia Dalhuizen L3 

23/06 Tuinman  Hubert  

04/06 Kijk– en infodag K3-L1 

15/06 SCHOOLFEEST 

16/06 Schoolreis kleuters 

kinderpretland 

20/06 Schoolreis L1 en L2 

Plopsaland 

23/06 Schoolreis L5 en L6 

Bobbejaanland 

24/06 Schoolreis L3 en L4 

Kinderrijk 

24/06 Slaapfeestje L5 en L6 

24/06 Ouderavond K3 

25/06 Popidool L5 en L6 

25/06 Ouderavond K2 - L6 

26/06 Dag van Kiwanis 

26/06 Proclamatie K3 en L6 

27/06 Laatste schooldag 

Einde om 12u15 

     Jarigen juni 

Toeka’s spreuk 
Lachen en genieten is zo 

fijn, als we er allemaal bij 
zijn.  

AGENDA JUNI 

De kleuters van de 1ste kleuterklas hebben 

voor het thema lente een wandeling langs de         

verschillende tuinen gedaan. Ze hadden geluk 

want er was iemand in de moestuin aan 't       

werken en die heeft ons getoond waar asperges 

groeien en hoe je ze moest uitsteken. We      

hebben genoten van alle mooie bloemen die we 

zagen. 

FITTE KINDEREN IN L3 

 
Dinsdag 27 mei mochten de leerlingen van het derde leerjaar een uurtje spelen 
op de wii-fit. Onder begeleiding moesten de jongens eens laten zien hoe goed ze 
een bal konden wegkoppen. De meisjes moesten dan hun hoelahoeptalent laten 
zien… Om regelmatig te bewegen, mogen we de wii-fit enkele weken houden in 
de klas als leuk tussendoortje  
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