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Introductie
En hier is de eerste grote wereldgazet van 2019! Deze moet je echt lezen!
 Bent
 Of

u ook onder de indruk van de klimaatmarsen?

bent u voornamelijk bezig met sport?

 Vraagt
 Heeft
 Of

u zich net als ons af of juf Ina ook sportief is?

u net als enkele van onze kinderen ook de liefde van uw leven ontmoet?

wil u graag te weten komen wanneer u onze heerlijke pannenkoeken en paaseitjes kan kopen?

o.a.
Bij de apotheker in K3
 p. 1

o.a.
Artikel over
de sportklassen
 p. 3

o.a.
Een interview
met Vicky
 p. 6

o.a.
Liefdesbomen
van onze tortelduifjes
 p. 8

o.a.
Verjaardagen, geboortes, kalender en menukaart
 p. 12-13

Binnenring

STEM in W1 en W2

Bij de apotheker in K3

“De hoogste toren wordt
ongetwijfeld die van mij!”

“Ik wil graag een aspirientje!”
Op de foto: Lore, Lenthel en Dawoud

Op de foto: Axel
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Mama van Sham en Amir trakteert

Poppenkastjes maken
K2 had het o.a. over het verhaal van Ila en haar
vriendjes. De kinderen maakten zelf een
poppenkastje zodat ze nu ook verhaaltjes
kunnen vertellen.

Sham (K1) en Amir (K2) vierden respectievelijk
hun 3de en 5de verjaardag! De mama kwam op
bezoek en maakte heerlijke taarten voor alle
vriendjes en vriendinnetjes van K1 en K2.
Op de foto: Amir, Sham en klasgenootjes

Op de foto: K2

Klimaatmars door de Wissel

Hoog bezoek in L6

De leerlingen van W1-W3 werden geïnspireerd
door het bezoek van Greta Thunberg aan ons
land en organiseerden zelf een mars voor het
klimaat! Hun boodschap kon je horen tot op het
strand van Oostende!

Keano, Abdulla, Homs en Tabi brachten
meester Miek en zijn leerlingen een bezoekje.
Ze vertelden er over hun ervaringen
in het middelbaar.
Op de foto: Keano, Abdulla, Homs en Tabi

Op de foto: W1, W2 en W3

Bezoek onze Facebookpagina
Er gebeurde vanzelfsprekend nog véél meer op onze school. Maar als we al deze gebeurtenissen in
een krantje zouden gieten, zou er wellicht stoom uit onze kopiemachine komen.
Daarom verwijzen we onze trouwe lezers voor al het andere sensationele nieuws door naar onze
website (www.bsring.be), waar u bovenaan kan doorklikken naar onze Facebookpagina.
p. 2

Buitenring
L5 haalde sportiefste schoenen uit de kast
Op 7 en 8 januari trok het vijfde leerjaar van BS Ring de sportiefste schoenen aan om zich volledig
uit te leven tijdens de jaarlijkse sportklassen. Deze sportieve tweedaagse ging door op Schiervelde
en werd georganiseerd door juf Bettina. Er stonden heel wat verschillende sporten op het
programma waaronder ‘Een reis rond de wereld’, een competitief ladderspel, dansen en
trampolinespringen.
Badminton
De eerste sport die men

mocht iets eten en drinken

Daarna was het alweer

en de batterijen werden

middagpauze! Er werd aan

mochten uitproberen, was

terug opgeladen.

een sneltempo gegeten om

badminton. Eerst koos men
een tegenspeler. Voor er

daarna nog een halfuurtje
vrij te spelen.

met shuttles mocht worden

Circustechnieken
Na een korte pauze

gespeeld, moest men eerst

werden de leerlingen

De meeste leerlingen van de

oefenen met een ballon.

verdeeld in groepjes van

klas wilden dolgraag

Dat ging niet altijd even

vier. Er waren verschillende

voetballen met meester

vlot. De ballon ging trager

postjes waarin men telkens

Stijn. De andere leerlingen

de lucht in. Na een tijdje

een circustechniek kon

basketbalden, speelden met

moest men doorschuiven en

uitproberen. Zo kon je met

hoepels of sprongen

speelde men tegen iemand

linten zwaaien, jongleren

touwtje. En de rest rustte

anders. Daarna luidde de

met balletjes en doekjes,

nog wat uit. Intussen werd

opdracht: sla zoveel

trucjes doen met diabolo’s,

alles klaargezet voor de

mogelijk keer de shuttle

rijden op heel speciale

volgende activiteit.

naar elkaar. En er mocht

rolschaatsen, een piramide

natuurlijk niet in het net

maken, balanceren op

geslaan worden. Hamzah

wiebelplanken, enz.

Reis rond de wereld
Er stond opeens een groot

en Mehran deden dit wel

parcours klaar! Men moest

36 keer, zonder één keer

in hoepels springen, op

te missen.

evenwichtsblokjes lopen, op
Tibo: “Het rijden op die
speciale rolschaatsen vond
ik de max! Eerst lukte het

Evie: “Ik vond het spelletje

niet, maar na een tijdje ging

waarbij je zoveel mogelijk

het echt goed. Ik ben blij

moest terugslaan het leukst.

dat ik dit heb geleerd. De

Er werd ook heel veel

wiebelplanken waren heel

gelachen om de missers!”

grappig. De bal kwam
telkens los en daar moesten

Na het badmintonnen was

we heel vaak om lachen!”

er een korte pauze. De klas
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een plankje met wieltjes
rijden, op het sportraam
klimmen, aan een touw
trekken, je evenwicht
houden op banken en nog
veel meer. Het was de
bedoeling om zoveel
mogelijk ballen door te
geven. Met die ballen moest
men dan proberen te
scoren in een korfbalpaal.
Na 15 doelpunten kreeg

men een werpstok.

van het spel helemaal

Je moest het parcours

Daarmee moest de leer-

bovenaan stonden, waren

volgen en het was de

lingen kubbs omvergooien.

de winnaars. Er waren veel

bedoeling dat je de grond

Wanneer alle kubbs

verschillende soorten duels.

niet raakte. Na enkele

omvergegooid waren,

Men kon tegen elkaar

keren werd het moeilijker.

moest men tot slot de

basketten, slalommen met

De kinderen moesten

koning doden door die te

een hockeystick, gooien

opeens materiaal vervoeren

raken met alle soorten

naar een korfbalpaal,

door goed samen te

ballen. Maar de koning

jongleren of elkaar van de

werken. Balanceren en

stond in het onderste deel

mat duwen. Quinten R. en

slalommen! Als iemand in de

van een plint en wel zeker

meester Stijn stonden heel

fout ging, moest men hele-

tien meter verderop. Er

lang bovenaan, maar in de

maal opnieuw proberen.

werden heel veel ballen

laatste minuut verloren ze

gegooid, maar uiteindelijk

hun allerlaatste duel. De

kon Tibo de koning doden!

winnaars waren uiteindelijk
Hamzah en Keisha!

Mehran: “Ik vond het een
beetje saai omdat het
parcours te gemakkelijk

Sedra: “Het leukste vond ik

was. Het parcours mocht

dat het lukte om de koning

Lina: “Ik vond dit echt leuk,

moeilijker zijn en ook iets

te doden. Dit was vooral

behalve op het einde. Ik

langer.”

leuk omdat iedereen moest

daagde Sabrina uit, maar

samenwerken. Wat ik ook

was vergeten dat ze

niet zal vergeten, is dat

eigenlijk onder mij stond. Ik

Trampolinespringen
Iedereen keek al een tijdje

meester Stijn alle ballen van

verloor mijn duel en zakte

uit naar deze activiteit en

de ene kant naar de andere

helemaal weg!”

eindelijk was het zover! Er
was een grote en een kleine

kant van de zaal trapte. En
hij trapte een bal recht in

Toen de eerste dag was

trampoline. De klas werd

de korfbalpaal, die meer

afgelopen, keerde iedereen

verdeeld in twee groepen.

dan 20 meter ver stond.”

moe en een beetje stijf

Op de grote trampoline

terug naar huis. Men wist

mocht men eerst om

Ladderspel
De eerste dag was bijna

dat er nog een dag volgde

beurten vijf keer springen.

en ging voor één keer

Iedereen mocht kiezen hoe

voorbij. Maar eerst was er

vroeg slapen!

er werd gesprongen, maar

nog een ladderspel. Alle
namen van de leerlingen

salto’s waren verboden.
Daarna moest men een

hingen aan vier sporten van

Klimmen en klauteren
Toen men op de tweede

het sportraam. Het was de

dag in de zaal kwam, zag

werden jumpfoto’s

bedoeling dat men elkaar

men dat alles opnieuw

genomen dus moest je soms

uitdaagde voor een duel.

klaarstond: een parcours

hoog springen. Ook de

De winnaar mocht zijn

met o.a. een plint, een

kleine trampoline was de

naamkaartje omwisselen

Zweedse bank, een heel

moeite waard. Je moest er

met de verliezer. De twee

hoge stoel, hoepels, enz.

de spreidsprong doen.

leerlingen die op het einde

aantal oefeningen doen. Er

Mehran en Quinten R.
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waren de enige twee die dit

Sommige wedstrijdjes

perfect konden. Daarna

waren zeer spannend. Evie,

Dansen
De laatste activiteit was

werd er een groepsfoto

de keeper van Team

voor de jongens niet zo

gemaakt op de grote

Brugge, was in topvorm en

leuk. De meeste jongens

trampoline. Iedereen legde

haalde heel veel ballen uit

vonden het dansen saai of

zich neer op de buik en

haar doel. De spannendste

stom. Maar de meisjes

keek naar de fotograaf.

wedstrijd was Team Brugge

vonden dit de max! Er

tegen Team Mosterd. De

werden eerst twee rijen

eindscore was 4-4! Op het

gemaakt. Je stond telkens

einde speelden Juventus en

per twee en men danste

Team Brugge de finale. De

’t Smidje. Het lukte eerst

andere leerlingen stonden

niet zo goed en iedereen

aan de kant te kijken of te

vond dit zeer grappig. Na

supporteren! Juventus

een paar keer oefenen,

speelde zeer goed samen,

ging het steeds beter.

maar Quinten R. (Team

Daarna deed men ook nog

Brugge) maakte alle kansen

de indianendans. Op het

af. Juventus werd verslagen

einde stond iedereen in één

en Team Brugge won dit

grote kring. Men mocht om

minitornooitje!

beurten zelf een dansje

Quinten R.: “Ik hou enorm
van trampolinespringen en
mocht vaak voortonen aan
de anderen! Wel vond ik
het jammer dat we geen
salto’s mochten doen.”
Ook op de tweede dag
werd er tijdens de
middagpauze

tonen en dan deden de

gevoetbald,

andere leerlingen dat

gebasket en

dansje na. Ook

nog wat

Arabische dansen! De

meer gerust

‘Taki Taki’ was het

dan de

populairst.

eerste dag.
Intussen
werden er
drie veldjes

Keisha: “Het was

klaargezet.

super! Taki Taki vond
ik het leukste dansje.

Hockey
Het waren

Alleen jammer dat de

hockeyveldjes met kleine

jongens niet zo goed

doelen! Er werden meteen

meededen. Misschien

vier ploegen gemaakt:

waren ze moe van al dat

Juventus, Team Brugge,

sporten. Ik weet het niet.”

Team Mosterd en Melk.

Hailey: “Ik vond de finale

Zonder te oefenen begon

zeer spannend. Ik wist niet

U merkt het: het waren

men meteen met het spelen

wie er zou winnen, maar ze

zeer boeiende sportklassen

van wedstrijdjes. Iedereen

verdienden het allebei om

en iedereen kon zich ten

moest tegen iedereen

te winnen!”

volle uitleven. De leerlingen

spelen! En niemand gaf zich

van L5 kunnen dus heel

zomaar gewonnen!

tevreden terugblikken.
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In de ring met…
Vicky
Het wordt hoogtijd om eens een mama aan het woord te laten. Heel lang moesten we niet zoeken.
Onze interviewers pikten er al snel Vicky uit. Deze dame is altijd bereid onze school te helpen. In
augustus gaf ze verschillende lokalen zelfs een nieuw likje verf. Maar wie is deze fantastische en
behulpzame dame eigenlijk?

Hailey

Nabil

Hailey: “Dag Vicky.”
“Hallo, lieve kinderen.”
Nabil: “Hoe gaat het met u?”
“Goed en met jullie?”
Hailey: “Ook goed. Mogen wij u enkele vraagjes stellen?”
“Jullie mogen mij zeker een paar vraagjes stellen.”
Nabil: “Vindt u onze school leuk? Waarom?”
“Ik vind het een zeer toffe school, omdat de leerkrachten lief zijn.”
Hailey: “Wat is uw lievelingseten?”
“Ik eet zeer graag scampi’s in lookboter.”
Nabil: “Wat is uw grootste droom?”
“Ik heb er verschillende. Zo zou ik graag gezond willen blijven. Maar ik droom er ook van eens de
Lotto te winnen. Als dat zou lukken, dan zou ik graag de arme mensen willen helpen.”
Hailey: “Waarom helpt u onze school zo vaak?”
“Omdat ik zeer graag kindjes zie.”
Nabil: “Welke sport deed u vroeger toen uw knie nog niet geblesseerd was?”
“Ik deed toen badminton, basketbal en volleybal.”
Hailey: “Wat zijn uw hobby’s?”
“Een handje toesteken op school.”

p. 6

Nabil: “Wie mogen we volgens u ook eens interviewen?”
“Juf Ina!”
Nabil: “Dank u wel, Vicky, voor dit interview.”
“Dat is zeer graag gedaan. Ik vond het zeer aangenaam!”
Hailey: “We wensen u nog veel geluk toe.”
“Awel, dank u! Ik wens jullie hetzelfde!”

Ina
En dankzij Vicky komen we bij Ina terecht, het zonnetje in huis! Deze immers
opgewekte enthousiaste persoonlijkheid is vooral na de schooluren
actief. Maar als ze er is, dan heeft iedereen het geweten!

Edit

Quinten

Edit: “Dag Ina. Hoe gaat het met u?”
“Heel goed. Het is mooi weer en ik geniet daar enorm van.”
Quinten: “Mogen wij u enkele vraagjes stellen voor het wereldgazetje?”
“Heel zeker!”
Edit: “Wat vindt u zo bijzonder aan onze school?”
“Dat iedereen overeenkomt met elkaar: alle leeftijden, alle culturen, leerkrachten en leerlingen, …”
Quinten: “U bent voor ons de juf van de opvang. Wat vindt u leuk of minder leuk aan de opvang?
En waarom?”
“Ik vind het leuk dat er kinderen zijn van alle verschillende leeftijden.”
Edit: “Naar wie kijkt u op? En waarom?”
“Ik kijk op naar alle juffen en meesters die een klas hebben waarin veel leerlingen zitten.”
Quinten: “Wat maakt u gelukkig?”
“Mijn job.”
Edit: “Het schijnt dat u heel graag feest. Welke feestjes vindt u het leukst? Waarom?”
“Trouwfeesten en schoolfeesten.”
Quinten: “Bent u sportief?” Welke sporten beoefent u?”
“Ik ben niet sportief, maar dans wel ieder weekend op de muziek van m’n zoon.”
Edit: “Bedankt voor het interview, Ina!”
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Ringeling
Valentijn, ’t zal wel zijn
Mijn hartje is lief, mijn hartje is mooi, mijn hartje is grappig, mijn hartje is blij, mijn hartje is jij!
Omdat februari de maand is van de liefde, zetten we daarom enkele koppeltjes in de aandacht.
Vanzelfsprekend gaven deze fantastische koppeltjes hun ja-woord… voor deze publicatie hé.

p. 8

p. 9
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Sportklasspel
Onder het thema ‘sport en spel’ dagen we de lezers van ons krantje uit om op zoek te gaan naar
tekeningen die onze leerlingen maakten van de verschillende sporten. Kan je ze allemaal verbinden?
We wensen jullie alvast heel veel succes! En gelieve sportief te blijven! 
reis rond de wereld

basketten in de pauze



trampolinespringen



badminton




circustechnieken

dansen

hockey

ladderspel
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In de kijker
Bliezen kaarsjes uit…
Proficiat aan alle leerlingen die in februari jarig waren!
Maxim (L4), Kenneth (L6), Hubert (L4), juf Kelly (W1), Jey Mart (L4), Amir (K2), Madison (K1), juf Tine, Timotei (L6),
Lobke (K2), Sham (K1), Eliza (K2), Malake (K2), Dilara (L1), juf Melisa (L3), juf Carole, Kathy, Ali (K3), Tibo (L5), Bailey
(L1) en Chayenne (L4)

Kalender

Krokusvakantie
Van maandag 4 maart t.e.m. vrijdag 8 maart kunnen zowel
leerlingen als juffen en meesters even relaxen.
Op maandag 11 maart wordt iedereen terug op school
verwacht en vliegen we er terug in!

Pannenkoekenactie
Onze school zal opnieuw de lekkerste pannenkoeken van
West-Vlaanderen verkopen! Elk jaar is dit een gigantisch
succes. Gaan we dit jaar opnieuw een record breken?

Op stap na school
Op woensdag 20 maart kunnen onze leerlingen opnieuw op
stap gaan na school. Er volgt zoals gewoonlijk een brief
met alle praktische richtlijnen. Het is belangrijk je kind
hiervoor in te schrijven!
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Wat schaft de pot in maart?
DATUM

SOEP

GEWONE MAALTIJD

vrijdag
1 maart

tomatensoep

boomstammetje, bloemkool in bechamel en natuuraardappelen

maandag
4 maart

dagsoep

gepaneerde visfilet en stamppot van knolselder

dinsdag
5 maart

dagsoep

spaghetti bolognaise met gemalen kaas

donderdag
7 maart

dagsoep

rundshamburger, broccolimix en natuuraardappelen

vrijdag
8 maart

dagsoep

kipfilet, gestoofde boontjes en aardappelgratin

maandag
11 maart

brunoisesoep

rundslasagne

dinsdag
12 maart

groentesoep

schartongrol in duglérésaus en spinaziepuree

donderdag
14 maart

spinaziesoep

gevogelte braadworst, appelmoes en frietjes

vrijdag
15 maart

bloemkoolsoep

kalkoenlapje, gestoofde regenboogwortelen
en natuuraardappelen

maandag
18 maart

kervelsoep

knackworst, erwten en aardappelpuree

dinsdag
19 maart

tomatensoep

kaassaus met ham en elleboogjes

donderdag
21 maart

seldersoep

vegetarische balletjes in tomatensaus en frietjes

vrijdag
22 maart

brunoisesoep

rundshamburger, schorseneren in bechamel
en natuuraardappelen

maandag
25 maart

erwtensoep

Hongaarse goulash, kerstomaatjes en rijst

dinsdag
26 maart

aardappelsoep

tongrolletjes met garnaaltjes in roomsaus en broccolipuree

donderdag
28 maart

groentesoep

gevogelte braadworst, gestoofde erwtjes en worteltjes
en gebakken aardappelen

vrijdag
29 maart

courgettesoep

spaghetti bolognaise met gemalen kaas

Redactie: Myriam, Edit, Keisha, Yassmine, Evie, Tibo, Nabil, Sabrina, Quinten H., Amiira, Asrhab, Sedra, Milan, Aaron
Quinten R., Hamzah, Mehran, Hailey, Dangka en Lina | Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2019
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Uit het leven van Lina en Edit
En alweer worden onze lezers op hun wenken bediend met een meesterwerkje van Lina…

