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Iedere woensdag 

FRUITDAG! 

 

INHOUD 

NIEUWSBRIEF 

SEPTEMBER 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… 

 

• Sarina(L3) en Yannaika (K3) er een zusje bij hebben?  

• alle leerlingen hebben deelgenomen aan de                   

scholenveldloop?  

• iedereen zijn/haar best heeft gedaan?  

• Tamilla (L4) de tweede plaats heeft behaald tijdens deze 

veldloop? 

Voorwoord 

Bezoek onze 

website
  

http
://www.de

brugbocholt.b
e 

L4 doorzoekt België 
De afgelopen maand werd in het vierde leerjaar gewerkt rond 

‘de provincies van België’.  Zo werd d.m.v groepswerk met      

atlassen, laptops, weetboeken, prenten… heel België ontdekt.  

Wat steeds volgde was een leerrijke presentatie door de    

leerlingen zelf.  Tijdens de lessen muzische vorming werd er 

geknutseld aan een provinciepuzzel en als afsluiter werden er 

echte Belgische pralines gemaakt.  L4 loves Belgium! 
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L5 en L6 voor PAKISTANL5 en L6 voor PAKISTANL5 en L6 voor PAKISTANL5 en L6 voor PAKISTAN 

Deze maand kregen de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar een   informatieve en leerzame 
les over het ontwikkelingsland Pakistan. Ondanks alle hulp die er al gegeven wordt, leeft een groot     
gedeelte van de Pakistaanse  bevolking nog in bittere armoede. Er is nog steeds een groot tekort aan 
scholen, studiematerialen en medische voorzieningen. Euro comité wil de kinderarbeid aan banden    
leggen door vooral kinderen uit steenbakkerijen en tapijtweverijen op te vangen in internaten en gratis 
onderwijs te geven. Hierdoor creëren zij een  hoopvolle toekomst voor deze volwassenen van morgen. 

 

Door middel van een actie proberen wij hier in 
België ons steentje bij te dragen. Onze actie      
bestond uit de verkoop van een pakje             
wondpleisters met daarbij een korte beschrijving.  

Dit jaar hebben onze leerlingen wel heel erg hun 
best gedaan, want de opbrengst was enorm.  

Ze haalden 700 euro 700 euro 700 euro 700 euro bij elkaar. 

 Een dikke proficiat allemaal! 

 

Woordjes lezen in het eerste leerjaar 

 

De afgelopen weken hebben de 

leerlingen van het eerste leerjaar 

al heel wat letters en woordjes   

geleerd. Ze zijn dan ook super    

gemotiveerd om dit dagelijks te   

oefenen in hun leesboek van HUP!! 

En wat is er nu leuker dan samen 

met je klasgenootjes én “Kleine 

Hup” te lezen zoals de grote      

mensen??? 
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De kinderen van de eerste en tweede graad trokken naar het blotevoetenpad in         
Zutendaal.   

Ze voelden met de zintuigen èn de voeten de bijzondere prikkels van hout, stenen, 
boomsnippers, gras, leem en water op een parcours dat enkel toegankelijk is op blote 
voeten. Voel koud en warm, vochtig en droog, aangenaam, opwekkend en prikkelend 
op een route van bijna 2 km.  Voor herhaling vatbaar ! 

 

 

 

 

Het Vlajo-project stimuleert kinderen om meer ondernemingszin te hebben.  

Naar aanleiding van dit project in L3, waarbij de kinderen door middel van verschillende werkvormen    
leren samenwerken, bouwden ze aan hun droomgemeente. In groepjes brainstormden ze over de dingen 
die ze dolgraag willen hebben in Bocholt.  Met allerhande ‘afvalmaterialen’, verf, lijm, karton, … gingen 
de kinderen aan de slag. Zo leerden ze creatief denken, ideeën uitwerken en vooral doen!  

Er werden waterpretparken gebouwd, speeltuinen met een skatepark, zwembaden, bubbelbaden met 
sauna, zelfs een frituur in het bos, de brouwerij werd uitgebreid, winkels werden gebouwd, … Kortom, 
aan creativiteit geen gebrek ☺  

Na vele uren werken kwamen schitterende resultaten tevoorschijn  
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Toeka is 7 jaar geworden !!! 

Hij is bij ons op bezoek geweest. Het was een speciale 
dag voor Toeka! We hebben hem uitgenodigd om bij 
ons op school zijn verjaardag te vieren. 

Elke klas had iets voorzien voor het                            
verjaardagsfeestje  : een versje, een liedje,                   
een toneeltje… 
Het werd een geweldig feest !   

Toeka was superblij ! Hij had voor iedereen ook iets    

lekkers bij. 

 

  

 

 

 

 

In de 3de kleuterklas was van 15/09 tot 19/09 de “B” de letter van de week. 

De kleuters brachten allerlei spulletjes mee met als beginklank “B” voor onder de letterparaplu. 

Er werd een woordweb gemaakt rond de letter “B”, met schijfjes banaan maakten de kleuters een 

“B” die ze dan lekker mochten opsmullen en als afsluiter hebben we samen bellen geblazen. 

De kleuters zullen de “B” niet vlug vergeten! 
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Child focus in L5 en L6      

 

Op dinsdag 16 september hebben de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een        

informatiesessie van Child focus gekregen. Zo zijn we door Paul, de vrijwilliger van Child 

focus,  meer te weten gekomen over vermiste kinderen. Ook hebben we het onderwerp rond 

internetveiligheid en cyberpesten nader bekeken. We onthouden: Eens op het internet,   

altijd op het internet, een vertrouwenspersoon hebben, geef geen wachtwoorden door,    

nadenken voor je iets op internet zet... Als afsluiting kregen we een getuigschrift! 

 

 

 

 

 

In het 1ste kleuterklasje leerden we over ‘boeken en beren’. Op 25 september hebben we een        

bezoekje gebracht aan de bibliotheek in Bocholt. De kleuters kregen veel uitleg over de  boeken.  

Ze leerden dat je boekjes in de bib mag lenen 

en dus niet hoeft te kopen.  In de leeshoek 

met knuffels heeft juf Mich het verhaaltje 

van ‘Karel gaat naar de bibliotheek’             

voorgelezen. Daarna scande de meneer van de 

bib onze uitgekozen boekjes en mochten we ze             

meenemen naar de klas! 
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L2 Tim Spoor 01/09 

K3 Wassim El Yazidi 02/09 

L3 Joppe Maesen 03/09 

L1 Lieke Van der Looij 03/09 

L3 Sarina Theys 09/09 

L6 Dimitry Beckers 15/09 

L4 Lowie Weltjens 15/09 

 juf Wendy 16/09 

L2 Floortje Van der Looij 16/09 

K3 Yousra Lahnachi 18/09 

K2 Nika Van Reenen 21/09 

K3 Deveny ter Bruggen 24/09 

K3 Hope Carpentier 18/09 

K1 Anahit Hambardzumyan 30/09 

    

 meester Johan 11/09 

02/10 Natuurhulpcentrum kleuters 

02/10 Gemeentehuis L3 en L4 

03/10 Werelddierendag L2 

09/10 Fietscontrole 

14/10 Herfstwandeling L2-L3-L4-L5-L6 

15/10 Herfstwandeling K3 en L1 

17/10 Kindergemeenteraad L5 en L6 

21/10 Herfstwandeling K1 en K2 

23/10 Crea voormiddag Kleuters 

24/10 Theater op school 

27/10 

tot  

31/10 

 

HERFSTVAKANTIE 

     Jarigen september      Jarigen oktober 

K2 Eline Kerkhofs 01/10 

L5 Ersan Jahiri 09/10 

K1 Yannaika Wesemael 18 /10 

K1 Mathis Eerlings 19/10 

L4 Sammie Rachmat 20/10 

K2 Thomas Van de Velde 21/10 

K2 Yunes Hoummadi 24/10 

L3 Conar Jaenen 24/10 

K2 Jurre Tulleners 25/10 

L5 Jelle Bussche 27/10 

K3 Diete Walbers 28/10 

L5 Elena Bollen 29/10 

 juf Hilde 06/10 

L1 Mohamed Knefati 29/10 

Toeka’s spreuk 
September 

Bij de tweede bel jabbe dabbe dip, 
mondje dicht en op mijn stip!” 

 
Oktober 

Ik zorg voor dit,  

Ik zorg voor dat,  

Ik zorg voor alles en nog wat! 

 

9 oktober 

FIETSCONTROLE 

AGENDA OKTOBER 


