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INHOUD 

NIEUWSBRIEF 

juli en augustus 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 

website
  

http
://www.de

brugbocholt.b
e 

L6 een dagje naar Erperheide 

Enkele sfeerbeelden... 

 

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 

WIJ JULLIE EEN FIJNE 

ZOMERVAKANTIE WENSEN!! 
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Sezoensrally Bocholt 

 

Op zaterdag 17 mei vond in Bocholt weer de jaarlijkse  

Sezoensrally plaats. De leerlingen van het 5de leerjaar zijn 

op vrijdag eens het indrukwekkende wagenpark gaan      

bekijken. Sommige jongens hadden hun droomwagen      

gevonden en weten nu al waarvoor ze moeten sparen. 

Schoolreis L1-L2 

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar hebben 

een fantastische schoolreis beleefd in Plopsaland Indoor 

te Hasselt. 

De ene attractie al wat spectaculairder dan de andere… 

Kortom een dag om nooit meer te vergeten!! 

 

 

 

 

                                 

Doedel heeft een droomscanner uit het vliegtuig laten vallen en die is op onze speelplaats terecht gekomen.  
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      KLEUTER-INTEGRATIE IN HET EERSTE LEERJAAR 

 

De 6-jarige kleuters van juf Emmy zijn al volop bezig met de voorbereidingen naar het eerste leerjaar toe. 

Samen met de juf hebben ze de afgelopen maanden al zeer goed geoefend om de nodige vaardigheden onder 

de knie te krijgen. Om de overstap naar het eerste leerjaar wat gemakkelijker te maken zijn de kleuters al 

enkele keren naar het eerste leerjaar gegaan. 

Tijdens 3 namiddagen leerden ze de juf beter kennen en kregen ze al wat voorbereidende oefeningen op het 

leren lezen, schrijven en rekenen. Tenslotte volgde er nog een kijk- en infodag voor de ouders van de kleu-

ters. Tijdens die dag mochten de ouders in de klas komen kijken naar hun kinderen en kregen ze wat meer 

uitleg over het reilen en zeilen in het eerste leerjaar. Het was een zeer interessante en leerrijke dag! 

De kinderen en de juf kijken alvast uit naar 1 september! 

Vlajo L4 

De leerlingen van het vierde leerjaar hebben de          
afgelopen periode gewerkt aan het project van Vlajo. 

Gedurende twee weken hebben ze onze provincie      

ontdekt via allerlei werkvormen.  Als afsluiter moesten ze 

in groep een presentatietafel maken van een Belgisch 

product.  Op de foto’s zien jullie enkele resultaten. 

 

 

 

 

 

Veilig internetten 

Afgelopen maand kregen de leerlingen van de tweede 

en  derde graad bezoek van twee heren, van KIWANIS 

Bocholt, die kwamen lesgeven over de  gevaren van het 

internet.  Deze les werd gegeven met behulp van een 

powerpoint opgebouwd  op maat van onze kinderen.  

Niet alleen de kids zijn nu gewaarschuwd ook de juffen 

weten nu beter waar ze op moeten letten als ze nog een 

keer op het net gaan surfen. 

 

 

 

 

 

De kinderen van het derde leerjaar zijn crea-

tief geweest met een oude sok.  Met wat stof, 

wol, papier en lijm maakten ze een leuke   

sokpop bij het verhaal ‘er ligt een krokodil    

onder mijn bed. In groepjes oefenden ze het 

verhaaltje en speelden het voor hun eigen 

klas. Een dikke pluim voor alle                   

poppenkastspelers! 
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 Jarigen  juli  

01/07 Sterre Carpentier K1 

01/07 Yarne Heuten  L6 

04/07 Robert Misini L3 

05/07 Djunaisca Elisa K2 

08/07 Faith Smets L4 

10/07 Jamie Coomans L6 

10/07 Masud Ramadani L1 

12/07 Gungun Gandhi L1 

13/07 Secretariaat Renilde  

14/07 Bibhuti Aryal K1 

17/07 Bilal Lahnachi L5 

21/07 Medina Osmani L6 

22/07 Jayden Rachmat L6 

28/07 Mejdi Osmani L4 

29/07 Riyana Crijns K3 

29/07 Gitte Kelchtermans K2 

 jarigen augustus  

02/08 Anila Osmani L2 

04/08 Kaat Maesen L5 

05/08 Jelle Kuppens L6 

16/08 juf Evy  

08/08 juf Katrien  

21/08 Arnoud Ceyssens L6 

22/08 Ihssane El Yazidi L2 

22/08 Ergin Misini L1 

28/07 juf Sangul  

23/08 Leander Van Cranenbroek L1 

24/08 juf Els  

25/08 juf Kristel  

28/08 Milan Vaele L6 

27/08 Ilona Evens L3 

31/08 Lovely Kelders L6 

31/08 Wouter Stevens K1 

Toeka’s spreuk 
Lachen en genieten is zo 

fijn, als we er allemaal bij 
zijn.  

Spreekbeurten 

 

Naar jaarlijkse gewoonte werkten de           

leerlingen van het vierde gedurende de           

laatste weken aan een spreekbeurt.             

De onderwerpen waren gevarieerd ( kara-

te, de schutterij, het leger, paarden…) en         

de resultaten prachtig. 

Zie hier Senne met enkele figuranten, die 

hij had meegenomen om zijn spreekbeurt 

extra leuk te maken. 


