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FRUITDAG! 

 

INHOUD 

NIEUWSBRIEF 
DECEMBER 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… 

 de Sint en pieten heel enthousiast waren over                         
de mooie optredens?  

 de hotdog weer heel lekker was?  
 we jullie een fijne kerstvakantie en fijne feestdagen wensen?  
 we jullie allemaal terug verwachten op maandag                         

5 januari 2015? 
 juf Katrien vanaf januari vervangen zal worden door juf Lien? 
 juf Michelle vanaf januari juf Ellen gaat vervangen?  
 

Voorwoord 

Bezoek onze 

website
  

http://www.de

brugbocholt.b
e 
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De leerlingen van het zesde leerjaar hebben gedurende 2 weken rond techniek "Steek je 
licht op" gewerkt. Ze hebben heel wat kunnen ontdekken rond elektriciteit. Naast de   
werkbundel hebben de leerlingen kunnen experimenteren met het digitaal meettoestel. Ook 
hebben we gewerkt met elektriciteitsdraden, geleiders, schakelaars, diode, zoemer, motor... 
om zo te komen tot een stroomkring, zowel serie -en parallelschakeling. Ze vonden het een 
leuke techniekles! Tijdens deze lessen hebben ze hun talenten kunnen ontdekken, zich    
kunnen ontplooien om zo de juiste keuzes te maken in hun verdere schoolloopbaan. 

 

Mama’s en papa’s in de klas L1 
Op woensdag 3 december was het     
gezellig druk in het eerste leerjaar... 
Die dag kregen de kinderen hulp van 
hun mama, papa, oma of tante bij het    
maken van hun werkjes. De kinderen 
waren zeer gemotiveerd om te laten 
zien wat ze al kunnen. Het was een   
leuke en leerrijke dag! We kijken al uit 
naar de volgende keer! 
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Enkele sfeerbeelden van het sinterklaasfeest op vrijdag 5 december… 
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04/01 Yinthe Baeten K1 

04/01 Kenji Oyen L3 

04/01 Gloria Umuhire L5 

04/ 01 Thijs Van der Looij K1 

05/01 Florence Wanjiro L5 

08/01 Lara Knefati L5 

10/01 Aischa Kelders L4 

12/01 Franka Butzelaar L3 

12/01 Kenji Stevens K1 

13/01 Reijnen Aiyana L1 

21/01 Junissa Elisa L1 
24/01 Milan Van Reenen L1 

26/01 Buschauffeur Jaak  

28/01 Zinedine  Baïti  K1 

28/01 Yana Vanmierlo L3 

28/01 Kinderverzorgster Paula  

31/01 Dania Knefati L2 

22/12 

tot 

05/01 

 

KERSTVAKANTIE 

14/01 Lessen Frans L5 en L6  

i.s.m. De wingerd 

16/01 Trefbal L4 

22/01 Rapporten en ouderavond 

23/01 Trefbal L3 

30/01 Netbal L6 

     Jarigen januari 

Toeka’s spreuk 
Help jij mij, dan maak je 

mijn hartje blij!” 

AGENDA januari 

 

 

 
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn op woensdag 17  december gaan schaatsen in 
Bree. Dit ging met veel vallen en opstaan maar aan de lachende gezichten te zien hebben de       
leerlingen en de juffen er allemaal van genoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


