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Iedere woensdag 

FRUITDAG! 

 

INHOUD 

NIEUWSBRIEF 
OKTOBER 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… 
 we op 14 november weer grootouderfeest vieren?  
 onze leerlingen weer vanalles zullen voorbereiden om er  

leuk feest van te maken?  
 het dezelfde avond ook kienavond is?  
 er weer leuke prijzen te winnen zijn?  
 we eerst gaan genieten van een welverdiende                   

herfstvakantie?  

Voorwoord 

Bezoek onze 

website
  

http://www.de

brugbocholt.be 

Thema “Kleuren” in K1 
Van 02 tot en met  08 oktober werd er in het eerste                 
kleuterklasje rond thema “Kleuren” gewerkt. Elke dag werd er 
een nieuwe kleur aangeleerd: Groen, rood, blauw en geel. De 
kleuters mochten dan samen een toren bouwen in de “kleur van 
de dag”. Daarna mochten ze allemaal een voorwerp in die kleur 
gaan zoeken in de klas. Natuurlijk werden er ook veel            
verhaaltjes verteld en spelletjes gespeeld i.v.m. kleuren. Op 
het einde van de dag kregen de kleutertjes een gele zon, een 
rood hartje, een groene bal of een blauwe driehoek op hun 
handje. 



 2 

 

 

 

 

Naar aanleiding van ‘de week van het bos’ gingen de kinderen 
van het tweede en derde leerjaar op herfstwandeling naar het 
Bosleerpad in Lozen. Ze hebben een fikse wandeltocht         
gemaakt waarbij ze genoten van de natuur en stilstonden bij 
allerlei paddenstoelen, bomen en diertjes. 
Onderweg zochten ze allerlei bladeren en herfstvruchten die 
ze verzamelden in hun eierdoosje.  Als afsluiter mochten de 
kinderen een huisje maken voor de kriebeldiertjes.  
Het was een leuke en leerrijke dag ! 

Kleuters bezoeken het Natuurhulpcentrum 
 

Naar aanleiding van de werelddierendag op 4 oktober brachten onze kleuters op donderdag 2 
oktober een bezoekje aan het Natuurhulpcentrum te Opglabbeek. 
We werden verdeeld in twee groepen en kregen elk een gids mee voor de rondleiding. 
Zij vertelden ons hoe de verschillende soorten dieren terecht kwamen in het                           
Natuurhulpcentrum, over de verzorging en het leven van de dieren. 
We zagen papegaaien, apen, 
leeuwen, tijgers, kraanvogels, 
eenden, zwanen, uilen,         
roofvogels… 
Binnen zagen we ook nog 
schildpadden en slangen alsook 
een paar zieke diertjes zoals 
egels en eekhoorntjes. 
Ook de operatiekamer van de 
dieren en het materiaal om    
dieren te gaan vangen hebben 
we gezien. 
Het was heel indrukwekkend en 
leerrijk. De kleuters hebben er 
echt van genoten! 
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De kleuters van het 1ste kleuterklasje hebben geleerd over fruit. Ze mochten zelfs 
het fruit gaan bewonderen in de Carrefour. Ze hebben er appelsientjes geteld, aan 
een ananas mogen voelen en ze zijn er fruit in potjes gaan zoeken. Omdat ze zo 
flink waren kregen ze een mandarijntje van de papa van Margot. Juf Mich kocht ook 
nog lekker fruit om fruitprikkers van te maken in het klasje. Mmmmm, lekker! 

HERFSTWANDELING L4, L5 en L6 
 

Op dinsdag 14 oktober zijn de leerlingen van het 4de , 5de  en 6de leerjaar op herfstwandeling         
geweest. Onze tocht ging door in Lozen.  Vol goede moed vertrokken we voor een wandeling van wel 
7 kilometer. Gelukkig scheen het zonnetje . Op de verschillende rustplaatsen hebben de leerlingen 
natuurlijk ook kunnen ravotten in het bos. Moe maar voldaan haalden we de eindstreep. Het was een 
super leuke dag. 
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L1 Jessica  Stevens 01/11 
 juf Suzanne 02/11 

K1 Djunaidy Elisa 02/11 

L1 Misuen-Jely Isberta 06/11 

 Directeur Anne-Mie 17/11 

L2 Ylene Ooms 18/11 

 Directeur Christel 18/11 

L3 Saloua Lahnachi 23/11 

L1 Ethan Hoebeeck 24/11 
 juf Kelly 24/11 

L5 Eron Dushica 25/11 

 Juf  Emmy 25/11 

L1 Zehra Aslan 28/11 

L4 Lyana De Munck 28/11 

L3 Loïs Tulleners 28/11 

L6 Anshley Jonckers 28/11 

04/11 Sessie ‘Respect’ L3 en L4 

06/11 Ouderavond en rapporten 

10/11 Vrije dag 

11/11 WAPENSTILSTAND vrije dag 

14/11 Grootouderdag 

Kienavond 

26/11 Grote voorleesdag 

Mama in de klas L2 

27/11 Reis door Europa L5 

     Jarigen november 

Toeka’s spreuk 
november 

Beleefd zijn vinden we heel      
normaal, daaraan werken we       

allemaal!  

AGENDA NOVEMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IEDEREEN WELKOM! 

WANNEER
? vr

ijdag 14 november  

      
      

      
   om 20 uur 

WAAR? grote zaal BS de Brug 

VOORVERKOOP bij alle leerlingen van 
BS de Brug 

of op de avond zelf aan de kassa! 
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