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Editie 16

Introductie
Februari gaat de geschiedenisboeken in als een zeer bijzondere maand: de ene week sneeuw, de
andere week een stralend lentezonnetje, en dat allemaal in putje winter. In deze editie vinden jullie
een overzicht van deze toch wel aparte maand. We leggen even kort uit wat u mag verwachten:
 Binnenring:

een overzicht van alle klassen met telkens een foto

 Verjaardagen:
 Kalender:

alle kinderen die vorige maand jarig waren

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

K2

We houden een gekke sokkendag
Op de foto: K1

We maken kennis met hamertje tik
Op de foto: Adelina en Rares
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K3

L1

Sneeuwpret
Op de foto: Aliya, Madison en Larina

We werken met papier-maché
Op de foto: Maryam, Melak en Milan

L2

L3

We eten pannenkoeken op dikketruiendag
Op de foto: L2

We leren programmeren
Op de foto: Aurélie en Andrada

Wissel West

L4

We lezen in onze rustige klas
Op de foto: Axel en George

Met het voetgangersexamen het verkeer veilig in
Op de foto: L4
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L5

Wissel Oost

We bouwen een korenmolen
Op de foto: Lily, Annelies en Cheyenne

We krijgen les rond afval
Op de foto: Siebe, Kaylen en Jonathan

L6

Wereldklas

We maken een strip tegen extremisme
Op de foto: L6

Een mooi cadeau van Sirée
Op de foto: kinderen van de Wereldklas
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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
Monsters

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

Zwemmen L3
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Koekenverkoop
De eerste week van de
koekenverkoop. Op
vrijdag worden de
koekjes meegegeven!

Zwemmen L3
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Koekenverkoop
De tweede week van de
koekenverkoop. Op
vrijdag worden de
koekjes meegegeven!

Zwemmen L3
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Koekenverkoop
De derde week van de
koekenverkoop. Op
vrijdag worden de
koekjes meegegeven!

Zwemmen L3
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Koekenverkoop
De vierde week van de
koekenverkoop. Op
vrijdag worden de
koekjes meegegeven!
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Menukaart
datum

soep

maaltijd

maandag
1 maart

pompoensoep

stamppot van knolselder en gepaneerde vis

dinsdag
2 maart

bloemkoolsoep

rundslasagne

donderdag
4 maart

tomaatgroentesoep

gemarineerde kipfilet, appelmoes en frietjes

vrijdag
5 maart

wortel pastinaaksoep

gestoofd boontjes, rundshamburger en aardappelgratin

maandag
8 maart

courgettesoep

rode kool met appel, gevogelte krokantje
en natuuraardappelen

dinsdag
9 maart

knolseldersoep

wokschotel van kip en curry met rijst

donderdag
11 maart

wortelsoep

vegetarische vol-au-vent met kerstomaatjes en frietjes

vrijdag
12 maart

broccolisoep

gestoofde regenboogwortelen, kalkoenlapje
en natuuraardappelen

maandag
15 maart

pompoensoep

blinde vink met gestoofde erwtjes
en natuuraardappelen

dinsdag
16 maart

wortel pastinaaksoep

spirelli met kaassaus, ham en broccoli

donderdag
18 maart

kervelsoep

balletjes in tomatensaus met groentemacedoine en frietjes

vrijdag
19 maart

tomaatgroentesoep

schartong en spinaziepuree

maandag
22 maart

brunoisesoep

gevogelte braadworst met gestoofde erwtjes en worteltjes
en natuuraardappelen

dinsdag
23 maart

wortelsoep

limousinburger met broccolipuree en peperroomsaus

donderdag
25 maart

tomatensoep
met balletjes

groenten gyros met kip en frietjes

vrijdag
26 maart

courgettesoep

spaghetti met groentenbolognaise en gemalen kaas

maandag
29 maart

kervelsoep

kipfilet met bloemkool in de kaassaus
en natuuraardappelen

dinsdag
30 maart

pompoensoep

gepaneerde vis met preipuree
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Verjaardagen
Bliezen kaarsjes uit…
Proficiat aan alle leerlingen die in februari jarig waren!

Abdulah (K1)
Anisia Maria (K1)
Younes (K1)

Madison (K3)

Ahmed (K1)

Abdelrahman (L1)
Amir (L1)
Lobke (L1)
Yasmina (L1)

Marieke (L3)

Sham (K2)
Patrick (K2)

Suëny (L2)
Suweys (L2)

Maxim (L4)
Yahye (L4)
Chelsy (L5)
Hubert (L5)
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Iasmina (L2)
Bailey (L2)
Ahmed (L3)
Dilara (L3)

Chayenne (L6)

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.

Dopjes
BC Geleidehonden verzamelt
dopjes om de opleiding van
geleidehonden te steunen. Ook is
dit goed voor ons milieu.

Alle soorten lege batterijen
zijn heel erg welkom!

Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2021
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Alle soorten dopjes
zijn heel erg welkom!

