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Introductie
De kerstvakantie heeft het schooljaar even op een deugddoende manier gepauzeerd.
Maar hebben we het leerproces terug geactiveerd. Er wordt in BS Ring terug ‘gedoceerd’.
 Wat hebben we in januari zoal bijgeleerd?
 Hoe hebben onze leerlingen de supercoole sportweken verteerd?
 Benieuwd naar wat onze zorgcoördinator typeert?
 Welke nieuwjaarswensen hebben we geciteerd?
 En hoe heeft het ouderteam onze kerstmarkt geïnnoveerd?

o.a.
Een knikkerbaan bouwen
 p. 1-3

Sportweek
 p. 4

Interview met Carole
 p. 5

20 beste wensen
 p. 6

Verjaardagen, geboortes, brugfiguur, spaaracties, kalender en menukaart
 p. 7-10

Binnenring

Oud-leerlingen op bezoek

Dikke fun op de speelplaats

De broers Abdulazeez en Abdulrahman
waren op bezoek voor de speeddates met L6.
Ze bezochten o.a. L5 en voelden zich zeer welkom!

De leerlingen van de derde graad begrijpen
nog steeds niet waarom we zitbanken
hebben op de speelplaats…

Op de foto: Abdulazeez, Abdulrahman
en enkele leerlingen van L5

Op de foto: de grootste snotneuzen
van L5 en L6
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K1

K2

We ontdekken doktersmateriaal
Op de foto: K1

Joepie, we leren onze naam schrijven
Op de foto: Eva en Larina (denken we ☺)

K3

L1

We onderzoeken ons nieuw klasgenootje
Op de foto: Vladalina, Jayden, en Lera

Spelen op het Kerelsplein
Op de foto: L1

L2

L3

We bouwen een knikkerbaan
Op de foto: Leyton, Dieuwke, Alima en Fadil

Gezelschapsspel tijdens hoekenwerk
Op de foto: Frauke, Alimhan, Zaid en Eddy
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Wissel West

L4

Tentoonstelling striphelden en schurken
Op de foto: Wissel West

Lekker gek doen in de rekenles
Op de foto: Aisha, Lucas, Lana en Daria-Maria

L5

Wissel Oost

Pointillisme
Op de foto: Chayenne, Vanessa
Kenzo en Paris

We kweken vanaf nu witloof
Op de foto: Wissel Oost

L6

Wereldklas

Speeddate met oud-leerlingen
Op de foto: L6

Spelen met klanken en letters
Op de foto: Mihai, Iasmina en Adrian
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Buitenring: Sportweek

p. 4

In de ring met juf Carole
Juf Carole
Een juf die iedereen kent en bijzonder bedrijvig is achter de schermen van onze school.
Dan hebben we het natuurlijk over juf Carole. Maar hoe goed kent u onze zorgcoördinator? ☺

Chayenne

Andreas

Chayenne : “Dag juf Carole, hoe gaat het met u?”
“Heel goed, bedankt. En met jullie?”
Andreas : “Ook goed. Wat vindt u leuk aan uw beroep?”
“Ik vind het leuk om met heel veel mensen contact te hebben
zoals de leerlingen, leerkrachten, ouders, CLB, …”
Chayenne: “Hoe word je zorgcoördinator?”
“Ik heb daar een opleiding voor gevolgd.”
Andreas: “Wat moet u allemaal doen?”
“Overleg met de leerkrachten en de ouders, testen afnemen bij de leerlingen en nog veel
meer.”
Chayenne: “Wat vindt u leuk aan uw job?”
“De variatie is zeer boeiend!”
Chayenne: “Hoelang werkt u al voor onze school?”
“Ik ben begonnen in 1997 dus is het mijn 23e schooljaar hier.”
Andreas: “Werkt u hier graag?”
“Ja, ik heb toffe collega’s.”
Chayenne: “Wat doet u in uw vrije tijd?”
“Koken, shoppen, op stap gaan en tennissen.”
Andreas: “Uw man geeft ook les. Vindt u dat leuk? Waarom?”
“Dat is heel leuk want dan zijn we in de vakanties samen thuis en kunnen we veel uitstapjes
maken.”
Chayenne: “Bedankt dat we u mochten interviewen, juf Carole.”
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Ringeling
Twintig beste wensen!
De wensen overgemaakt in alle talen die op onze school aanwezig zijn, met dank aan juf
Veroniek.

Felice anno
nuovo

Boldog új évet
Happy New Year

سنة جديدة سعيدة
'k wensche joen 't beste voar
vandjare

ευτυχισμένο το νέο έτος

Frohes neues
Jahr

Gelukkig nieuwjaar

Szczęśliwego Nowego Roku
Bonne année

สวัGëzuar
สดีปีใหม่
vitin e ri
с новым годом

2020

An Nou Fericit
Feliz año nuevo

Felice anno
nuovo
šťastlivý Nový rok

سال نو مبارک باد
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Ku faraxsan sanadka
cusub
Sersala ve Mibarek
be
In de kijker

Bliezen kaarsjes uit…
Proficiat aan alle leerlingen die in januari jarig waren!

Anas (K1)
Sofi (K1)
Eva (K1)

Mounia (K2)

Ryenzo (L1)

Kaatje (L3)
Leen (L3)
Babette (L3)

Alpacino (K2)
Mayar Line (K2)
Larina (K2)

Emma (L1)

Julia (L4)
Zaid (L3)
Katho (L4)

Quinten (L6)

Nieuw leven…
Proficiat aan de familie van Chayenne, Elodie, Lyano, Inaya, Chiara en Nora want zij
verwelkomen een halfbroertje, Delano. We hopen dat Delano en z’n ouders het goed stellen en
genieten van elkaar! Wij willen ook de familie van Jule feliciteren. Zij kreeg er een broertje bij,
Aster.
Tevens wensen we ook de familie van Paris alle geluk toe. Zij werd ook grote zus, van een
broertje dat luistert naar de naam Edmondson.
Ook willen we Tonia feliciteren aangezien zij opnieuw oma is geworden. Haar kleinzoon heet
Jaylen.
p. 7

Brugfiguur Daphné

Kerstmarkt tijdens oudercontact
Wafels eten, chocolademelk drinken, een zakje koekjes of een knutselwerkje kopen, …
De kerstmarkt op 19 december was opnieuw een succes!
Dank je wel aan het ouderteam voor het vele werk: van voorbereiden en koken tot klaarzetten
en verkopen.
Dank je wel aan de ouders en grootouders die koekjes bakten.
Dank je wel aan de leerlingen die hielpen.
Met dit geld doet het ouderteam dan iets leuks voor de kinderen.
Opnieuw een geslaagd feestje! ☺

Elke maandag en woensdag ben ik aanwezig op school. Je kan mij ’s morgens terugvinden
aan de schoolpoort. Je mag mij ook contacteren via mail, Facebook, WhatsApp of mij
opbellen.
Elke woensdag van 11.00u tot 12.00u houd ik een ‘papierenuurtje’. Heb je vragen over brieven
die je niet begrijpt? Kom dan zeker langs in het ouderlokaal.
Contactgegevens:
Site Noord, Désiré Mergaertstraat 15, 8800 Roeselare
GSM: 0472/56.92.90 | Telefoon: 051/80.58.71
E-mailadres: daphne.debels@roeselare.be
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Spaaracties

Kroonkurkjes
Zebrapad vzw verzamelt kroonkurkjes
om het onderzoek naar de behandeling
van het Ehlers-Danlos Syndroom te
steunen.

Batterijen
Elk gezin gebruikt tientallen tot
honderden batterijen. Dat is heel wat.
Bebat wil samen met ons alle gebruikte
batterijen een nieuw leven geven en
daarom zamelen we ze in.

Alle soorten kroonkurkjes
zijn heel erg welkom!

Alle soorten lege batterijen
zijn heel erg welkom!

Garen wol
Het vijfde leerjaar maakt binnenkort
kennis met ‘haken en breien’.
Hiervoor zijn we op zoek naar garen wol
of restjes die u niet meer gebruikt.

Dopjes
BC Geleidehonden verzamelt dopjes
om de opleiding van geleidehonden te
steunen. Ook is dit goed voor ons milieu.
Alle soorten dopjes
zijn heel erg welkom!

Alle soorten garen wol
zijn heel erg welkom!
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Kalender

Meet & Greet

Zwemmen L4
en Wissel West
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Zwemmen L4
en Wissel West
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Wiebelatelier
Al onze kinderen en
hun ouders zijn welkom
op onze school van
13.30u t.e.m. 16.00u.

Alle ouders en
grootouders zijn
welkom van 13.30u
t.e.m. 15.30u.

Zwemmen L4
en Wissel West
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Op stap na school
Deze woensdag staat
volledig in het teken
van de theater.

Snuffelstage
Onze schoolverlaters
mogen al eens
snuffelen in het
secundair.

Start krokusvakantie
Leerlingen, juffen en
meesters genieten van
een welverdiende
vakantie… ☺

Terug naar school
Leerlingen, juffen en
meesters komen terug
naar school! ☺

Schoolfeest
We kunnen nu al verklappen dat het alweer een fantastisch schoolfeest
belooft te worden. In de voormiddag kan u deelnemen aan zeer
interactieve wandeltocht met tol van superleuke opdrachtjes, daarna kan
u kip met frietjes eten en voor de fijnproevers is er nog koffie met taart. ☺
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Wat schaft de pot in februari?

DATUM

SOEP

GEWONE MAALTIJD

maandag
3 februari

tomaatgroentesoep

varkensbraadworst met stamppot van prei

dinsdag
4 februari

courgettesoep

heekfilet met regenboogwortelen
en aardappelpuree

donderdag
6 februari

wortelsoep

vegetarische balletjes in tomatensaus
met paprika en frietjes

vrijdag
7 februari

broccolisoep

kip met curry, groenten en rijst

maandag
10 februari

brunoisesoep

macaroni met kaassaus, kalkoenham en broccoli

dinsdag
11 februari

preisoep

varkenschipolata met appelmoes
en natuuraardappelen

donderdag
13 februari

kervelsoep

gepaneerde vis met stamppot van spinazie en tartaar

vrijdag
14 februari

hartverwarmende
soep

kipfilet in Provençaalse saus met aardappelhartjes

maandag
17 februari

wortelsoep

kalkoenlapje met savooikool in bechamel
en natuuraardappelen

dinsdag
18 februari

bloemkoolsoep

varkensvink met gestoofde snijbonen
en natuuraardappelen

donderdag
20 februari

tomaatgroentesoep

rundstoofvlees met frietjes

vrijdag
21 februari

broccolisoep

spaghetti bolognaise met gemalen kaas

Redactie: Radu, Vanessa, Yana, Noah, Shayannah, Kenzo, Anke, Natascha, Chayenne, Doran, Amiira, Omri, Simon
Paris, Ilias, Andreas, Denis, Noman, Matthieu en Umulkheer | Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2020
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