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Introductie 
Het jaar 2020 is voorbij en dat maakt veel mensen wellicht blij. Hier is de eerste editie van 2021 
en net als jullie hopen ook wij dat het een ‘gezonder’ jaar wordt. In deze editie vinden jullie een 
overzicht van de maand januari. We leggen even kort uit wat u mag verwachten: 
 Binnenring: een overzicht van alle klassen met telkens een foto 
 Verjaardagen: alle kinderen die vorige maand jarig waren 
 Kalender: belangrijke datums van de volgende maand 
 Menukaart: wat de pot schaft in de volgende maand 
 Brugfiguur: alle gegevens van onze brugfiguur Katrien 
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Binnenring 

 

 
 

 
 

K1 
 

Chocomelk maken na ontdekken van ijs 
Op de foto: K1 

K2 
 

Smakelijk eten in de poppenhoek 
Op de foto: Sham, Amira en Adam 
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K3 
 

Poppenhoek wordt dokterspraktijk 
Op de foto: Deqo en Lenthe 

L1 
 

De sportklassen waren supertof 
Op de foto: Eldin en Melak 

 
 

 
 

L2 
 

Er kwam een muzikant over de vloer 
Op de foto: L2 

L3 
 

Ferre vertelt over hobby ‘magneetvissen’ 
Op de foto: Ferre 

 
 

 
 

Wissel West 
 

Leren over de voedingsdriehoek 
Op de foto: Abdi 

L4 
 

We zien ze vliegen 
Op de foto: Maxim, David, Chiara en Inah-Marie 
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L5 
 

Even pauzeren tijdens de sportweek 
Op de foto: L5 

Wissel Oost 
 

Noor gaf een spreekbeurt over Marokko 
Op de foto: Noor 

 
 

 
 

L6 
 

Voederplankjes maken 
Op de foto: Andreas, Paris en Yasumin 

Wereldklas 
 

Daria en Andrei shoppen in de wereldklas 
Op de foto: Daria en Andrei 
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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 
Jules 

BS Ring K2 
Zonnetjes 

BS Ring K3 
Vlindertjes 

BS Ring L1 
Mol en Beer 

BS Ring L2 
Kikkers  

 

 

 
     

 

 BS Ring L3 
Minions 

BS Ring L4 
Monstes 

BS Ring L5 
Legoklas 

BS Ring L6 
Kip 

Wissel West & 
Oost 

Harry Potter 
 

 

 
 
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 
• Wissel West & Oost:   https://www.facebook.com/groups/2436964859948715 
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Kalender 
 
Onder voorbehoud 
Onze kalender is steeds onder voorbehoud, aangezien wij momenteel nog niet met zekerheid 
kunnen zeggen of de activiteiten volgende maand zullen doorgaan. We hopen alleszins van 
wel.  
 

    

Zwemmen L4 
en Wissel West 

Breng zeker jullie 
zwemgerief mee want 
jullie gaan zwemmen! 

Rapporten 
Onze leerlingen krijgen 
hun rapport mee naar 

huis. Een spannend 
moment! 

Zwemmen L5 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 
jullie gaan zwemmen! 

Dikketruiendag 
We komen naar school 

en dragen voor één 
keer een extra dikke 

trui. 

 

Wat na de lagere school? 
Wat gebeurt er wanneer uw kind naar het middelbaar gaat?  

Voor alle schoolverlaters is er een digitaal infomoment door het CLB, MSKA en TANT. 
 

Dit vindt plaats op maandag 8 februari om 18.00u en zal digitaal (online) verlopen. Meer info 
volgt nog… 

 

     

Oudercontact 
Het oudercontact zal 
opnieuw digitaal of 

telefonisch doorgaan. 
Meer info volgt nog. 

Carnaval 
De kinderen mogen 

verkleed naar school 
komen. Wie komt naar 
school als een pinguïn? 

Krokusvakantie 
Leerlingen, juffen en 

meesters genieten van 
een welverdiende 

vakantie…  

Zwemmen L4 
en Wissel West 

Breng zeker jullie 
zwemgerief mee want 
jullie gaan zwemmen! 

 

Inschrijven / aanmelden 
Op zoek naar een moderne, dynamische en actieve school waar het kind centraal staat? 

Dan kan u kiezen voor onze school, BS Ring Wissel. 
 

U kan uw kind aanmelden op onze school via de website www.kieseenschoolinroeselare.be. 
Dit kan vanaf 1 maart en t.e.m. 31 maart 2021. 
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Menukaart 
 

datum soep maaltijd 

maandag 
1 februari 

tomatensoep 
met balletjes gevogelte braadworst met stamppot van groenten 

dinsdag 
2 februari brunoisesoep boomstammetje met gestoofde boontjes 

en natuuraardappelen 

donderdag 
4 februari wortelsoep vol-au-vent met champignons en frietjes 

vrijdag 
5 februari broccolisoep Thaïse kalkoen met groenten en rijst 

maandag 
8 februari bloemkoolsoep macaroni met kaassaus, kalkoenham en broccoli 

dinsdag 
9 februari preisoep witte pens met appelmoes en natuuraardappelen 

donderdag 
11 februari kervelsoep gepaneerde vis met stamppot van spinazie 

vrijdag 
12 februari 

hartverwarmende 
soep liefdesburger in Provençaalse saus met aardappelhartjes 

krokusvakantie 
15 t.e.m. 19 februari 

maandag 
22 februari wortelsoep kalkoenlapje met savooikool in bechamel 

en natuuraardappelen 

dinsdag 
23 februari courgettesoep gevogelte vink met gestoofde snijbonen 

en natuuraardappelen 

donderdag 
25 februari brunoisesoep Bourgondisch stoofvlees met frietjes 

vrijdag 
26 februari broccolisoep vegetarische spaghetti bolognaise met gemalen kaas 
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Verjaardagen 
 
Bliezen kaarsjes uit… 
Proficiat aan alle leerlingen die in januari jarig waren! 
 

  

Nicolas (K1) 
Yinthe (K1) 
Amir (K1) 

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

 

   

Alpacino (K2) 
Aliya (K3) 

Mayar Line (K3) 
Larina (K3) 

Ryenzo (L1) Emma (L2) 

 

   

Kaatje (L4) 
Leen (L4) 

Babette (L4) 

Julia (L5) 
Zaid (L4) 

Katho (L5) 
Sylvie (L4) 

Mille (Wissel Oost) 

 

Geboortes 
 
Ooievaar vloog over… 
Proficiat aan de families Younis Ali en Greszta! 
Suweys en Abdirahman hebben er eind december 
een broertje bijgekregen, namelijk Omar. 
Zuzanna werd op 18 januari grote zus van Natan, dus ook een broertje voor haar. 
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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 

 
 
 
 

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 | 2021 
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