
 

Oktober 2020 Schooljaar 2020-2021 Editie 13 
 

 
 
Introductie 
Het schooljaar is uit de startblokken geschoten en de eerste twee maanden liggen alweer achter 
ons. In deze editie vinden jullie een overzicht van de maand oktober. 
Hieronder leest u telkens wat u bij onze vaste rubrieken vindt: 
œ Binnenring: een overzicht van alle klassen met telkens een foto 
œ Verjaardagen: alle kinderen die vorige maand jarig waren 
œ Kalender: belangrijke datums van de volgende maand 
œ Menukaart: wat de pot schaft in de volgende maand 
œ Brugfiguur: alle gegevens van onze brugfiguur Katrien 
 

o.a. 
Outdoorles in L6 

œ p. 1-4 

Kalender 
œ p. 5 

Menukaart 
œ p. 6 

Verjaardagen 
œ p. 7 
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œ p. 8-9 

 

Binnenring 

 

 
 

 
 

K1 
 

We vieren de verjaardag van Jules 
Op de foto: Eva, Sofi en Ismael 

K2 
 

Joepie, we zijn in het bos 
Op de foto: K2 
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K3 
 

Herfsttaferelen schilderen met waterverf 
Op de foto: Louise, Madison, Mayar en Emina 

L1 
 

We bouwen een toren van 1 meter 
Op de foto: Zeijnepa, Melak, Riyana en Eldin 

 
 

 
 

L2 
 

We bouwen een weegschaal 
Op de foto: Aysha, Lenthel en Lacey 

L3 
 

We maken een stembus 
Op de foto: Anouk, Zuzanna, Sarah Lynn en Cecilia 

 
 

 
 

Wissel West 
 

We stemmen voor de leerlingenraad 
Op de foto: Abdirahman 

L4 
 

Spelletjes in de bibliotheek Arhus 
Op de foto: Babette en Imane 
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L5 
 

Dag van de Jeugdbeweging 
Op de foto: Lucas en Senne 

Wissel Oost 
 

Een paddenstoelenshoot in ons bos 
Op de foto: Jonathan 

 
 

 
 

L6 
 

Outdoorles over omtrek en oppervlakte 
Op de foto: Vanessa, Simon, Omri en Noah 

Wereldklas 
 

We oefenen woordjes op de computer 
Op de foto: Melak, Ritaj, Elhami, David en Marouane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. 3 
 



Nog meer foto’s 

 
Facebookpagina’s 
Meer foto’s vinden jullie op de FB-pagina van de klas. 
Je drukt op het vergrootglaasje om te zoeken op Facebook en typt vervolgens de naam in van 
de klas die je graag wil bekijken. De namen staan hieronder. Je kan je best lid maken van deze 
pagina. 
 
 

 
     

 

 BS Ring K1 BS Ring K2 BS Ring K3 BS Ring L1 BS Ring L2  
 

 

 
     

 

 BS Ring L3 BS Ring L4 BS Ring L5 BS Ring L6 Wissel Oost & 
West  

 

 
 
 
Lukt dit niet? Zoek dan via de juiste link: 

• BS Ring K1:  https://www.facebook.com/groups/145516433426003 
• BS Ring K2:  https://www.facebook.com/groups/639436246853691 
• BS Ring K3:  https://www.facebook.com/groups/224789602243874 
• BS Ring L1:   https://www.facebook.com/groups/2600377166898153 
• BS Ring L2:   https://www.facebook.com/groups/209781200089001 
• BS Ring L3:   https://www.facebook.com/groups/2741615702560403 
• BS Ring L4:   https://www.facebook.com/groups/692318814911252 
• BS Ring L5:   https://www.facebook.com/groups/2616772441935422 
• BS Ring L6:   https://www.facebook.com/groups/221196635935123 
• De Wissel:  https://www.facebook.com/groups/2436964859948715 
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Kalender 
 

    

Start herfstvakantie 
Leerlingen, juffen en 

meesters genieten van 
een extra lange 

vakantie…  

Vrije dag 
We herdenken het 

einde van de Eerste 
Wereldoorlog. 

Dit doen we thuis. 

Schoolfotograaf 
Trek met je mooiste 

outfit naar school en 
vergeet je kam niet!  

Voorleesweek 
De voorleesweek 

begint: we luisteren 
naar spannende 

verhalen!  
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Menukaart 
 



datum soep maaltijd 

maandag 
9 november broccolisoep lasagne 

dinsdag 
10 november tomatensoep krokant gevogelte, vleesjus, appelmoes 

en natuuraardappelen 

donderdag 
12 november wortelsoep Luikse balletjes en frietjes 

vrijdag 
13 november courgettensoep vogelnest, tomatensaus en aardappelpuree 

maandag 
16 november preisoep wokschotel met kip en Chinese groenten 

in zoetzure saus 

dinsdag 
17 november kervelsoep kaasburger, vleesjus, gestoofde wortelen 

en natuuraardappelen 

donderdag 
19 november pompoensoep schartong, tomatenroomsaus 

met groenten en frietjes 

vrijdag 
20 november bloemkoolsoep spaghetti bolognaise met gemalen kaas 

maandag 
23 november courgettesoep kippenoester, roomsaus, gestoofde snijbonen 

en natuuraardappelen 

dinsdag 
24 november wortelsoep gepaneerde visfilet, tartaar 

en stamppot van spruiten 

donderdag 
26 november 

tomatensoep 
met balletjes Bourgondisch stoofvlees met frietjes 

vrijdag 
27 november broccolisoep Limousinburger, vleesjus, schorseneren in bechamel 

en natuuraardappelen 

maandag 
30 november pompoensoep boomstammetje, vleesjus, spinazie in room 

en natuuraardappelen 
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Verjaardagen 
 



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

  
Bogdan (K1) Denis (K2) 

 

   
Milena (L1) 
Marwa (L1) 

Melak (L1) 
Andrei (L2) 
Anas (L3) 

Salma (L4) 
Mehria (L5) 

Anouk (Wissel West) 

 

   
Faris (L5) 

Andreas (L6) 
Iqra (L5) 

Kristian (Wissel Oost) 
Ilias (L6) 

 

Geboortes 
 
Ooievaar vloog over…  
Proficiat aan de familie Chitic. 
Bogdan is op 13 oktober grote broer geworden van Lucas. 
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Brugfiguur Katrien 
 



 
Je kan bij Katrien terecht voor al je vragen over vrije tijd, financiën, werk, wonen, opvoeding, … 
Heb je ondersteuning nodig bij een gesprek op school of een andere dienst? 
Kan ik je helpen met het invullen of begrijpen van brieven? 
Bij mij kan je in vertrouwen terecht! 
 
Elke maandag van 08.15u tot 17.00u ben ik aanwezig op school. 
Op donderdag ben ik aanwezig van 08.15u tot 12.30u. Je kan mij ’s morgens terugvinden 
aan de schoolpoort. Je mag mij ook contacteren via mail, Facebook of mij opbellen. 
 
Contactgegevens: 
Katrien Gryspeert 
GSM: 0474/61.10.97 
E-mailadres: katrien.gryspeert@roeselare.be 
Facebook: Katrien Brugfiguur 

 
 
 

Vrijetijdspas 
 
Met een Vrijetijdspas krijgen Roeselaarse gezinnen met een laag inkomen korting voor activiteiten in hun 
vrije tijd. Op vertoon van de vrijetijdspas krijg je minstens 50% korting op: 
• Lid -en deelnamegelden van verenigingen (jeugd, sport, cultuur, milieu, ...) 
• Voorstellingen in cultuurcentrum De Spil 
• Vakantieaanbod van Stad Roeselare (activiteiten, kampen, speelpleinwerking) 
• Zwembeurten en zwemlessen in Sportoase Schiervelde 
• Lidmaatschap bibliotheek ARhus 
• Lidmaatschap STAP (academie podiumkunsten) en SASK (kunstacademie) 

 
Als we met de school naar De Spil gaan kijken naar theater, muziek of film, dan betaalt je kind de helft 
van de prijs! Vraag zeker na of je recht hebt! 
 
Wanneer heb je recht op een Vrijetijdspas? 
• Je woont of verblijft in Roeselare. 

(= ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister) 
• Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming via je ziekenfonds OF 
• Je hebt een laag inkomen en recht op basis van een financieel onderzoek. Voor dit onderzoek 

hebben we een bewijs van je gezinsinkomen en van je maandelijkse vaste kosten (huur of afbetaling 
lening) nodig.    

 
Als een gezin recht heeft op een vrijetijdspas, dan krijgen alle gezinsleden (ouders + kinderen) een 
vrijetijdspas. 
 
Waar kan je een Vrijetijdspas aanvragen? 
Op 2 plaatsen in Roeselare kan je een Vrijetijdspas aanvragen: 
• het Welzijnshuis,  Gasthuisstraat 10 in Roeselare 
• het Vrijetijdspunt (enkel als je het recht op verhoogde tegemoetkoming kan aantonen met een 

klevertje van de mutualiteit),  Polenplein 15 
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Heb je al een Vrijetijdspas? 
Kijk hoelang je vrijetijdspas nog geldig is (staat op het pasje) en ga tijdig langs om hem te vernieuwen.  
 
Meer informatie? 
Vraag brugfiguur Katrien (zie contactgegevens op vorige bladzijde) 
 
 

mailto:katrien.gryspeert@roeselare.be
https://www.despil.be/
https://www.roeselare.be/vrije-tijd/spelen-en-vakantiewerking
https://www.sportoase.be/nl/schiervelde
https://www.arhus.be/home/
https://www.staproeselare.be/
https://www.saskroeselare.be/
https://roeselare.be/welzijnshuis-0
https://roeselare.be/vrijetijdspunt


  
 
 
 
 

Spaaracties 
 

 

 

 

Kroonkurkjes 
Zebrapad vzw verzamelt 

kroonkurkjes om het onderzoek 
naar de behandeling van het 

Ehlers-Danlos Syndroom te 
steunen. 

 
Alle soorten kroonkurkjes 

zijn heel erg welkom! 

Batterijen 
Elk gezin gebruikt tientallen tot 

honderden batterijen. 
Bebat wil samen met ons alle 

gebruikte batterijen een nieuw 
leven geven en daarom 

zamelen we ze in. 
 

Alle soorten lege batterijen 
zijn heel erg welkom! 

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! 

 
 

Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2020 
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