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Editie 18

Introductie
Het was een zeer korte maand, maar toch gebeurde er heel wat in en rond ons schoolgebouw.
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
o.a.
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Binnenring

K1

K2

Zaaien in de klas
Op de foto: Hanifa, Logan, Bilen en Anas

We kunnen al flink puzzelen
Op de foto: Denis en Adam
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K3

L1

We leren bij in de rekenhoek
Op de foto: Milana en Madison

Op de foto: Leah, Ma’Idah, Khadija, Riyana en Yasmina

L2

L3

Programmeren tijdens de les STEM
Op de foto: Aysha en Lyana

Zwerfvuil rapen in de Groenestraat
Op de foto: Norah

Wissel West

L4

Axel werd voor de 9e keer grote broer
Op de foto: Axel

Inhoudsmaten oefenen d.m.v. een drankje
Op de foto: David en Salma (vooraan)

We maken lentetekeningen in het zonnetje
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L5

Wissel Oost

Een bezoekje van ons Katho
Op de foto: L5

We verwelkomen binnenkort nieuwe gasten
Op de foto: Arthur

L6

Wereldklas

We bereiden het fietsexamen voor
Op de foto: L6

Wie verzamelde de meeste kledingstukken?
Op de foto: Faysal, Farhan en Ahmed

Nieuwe gezichtjes
Jules verwelkomde enkele nieuwe kleutertjes voor juf Sabine en meester Siebe van K1.

Hava

Syara

Amina
 p. 3 

Sabina

Siebe

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

Kalender

Zwemmen L1
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Zwemmen L6
en Wissel Oost
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Fietsexamen L6
en Wissel Oost
De leerlingen worden
getest op de verkeersregels voor fietsers.
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GEEN
SCHOOLFEEST
(door de huidige
coronamaatregelen)

Moederdag
Hoogtijd om alle
mama’s eens in de
bloemetjes
te zetten!

Zwemmen L1
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Vrije dag
Een vrije dag voor de
leerlingen, maar de
leerkrachten krijgen op
deze dag zélf les!

Hemelvaart
Deze feestdag bezorgt
ons een vrije dag! 

Vrije dag
We leggen de brug
van Hemelvaart naar
het weekend, dus ook
dit is een vrije dag! 

Peuters
Dit is de laatste
instapdatum voor
de peuters.

Zwemmen L1
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Schoolreis K1-K3
Onze kleuters gaan op
schoolreis naar de
kinderboerderij in
Lichtervelde.

Pinkstermaandag
Ook deze feestdag
bezorgt ons een extra
vrije dag! 

Vrije dag
Een vrije dag voor de
leerlingen en ook de
leerkrachten! 

Schoolreis L6
en Wissel Oost
De oudsten gaan op
schoolreis, maar de
vraag is waarheen?

Zwemmen L1
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!
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Menukaart
datum

soep

maaltijd

maandag
3 mei

broccolisoep

vegetarische gyros met rijst

dinsdag
4 mei

brunoisesoep

kalkoenlapje met champignonsaus en jonge worteltjes

donderdag
6 mei

wortelsoep

spaghetti bolognaise met gemalen kaas

vrijdag
7 mei

tomatensoep
met balletjes

Oosterse vis in curry met natuuraardappelen

maandag
10 mei

kervelsoep

kalkoengebraad met broccolipuree

dinsdag
11 mei

bloemkoolsoep

chili con carne
Hemelvaart
13 mei
Brugdag
14 mei

maandag
17 mei

wortelsoep

kalfslapje met spinazie in de room
en natuuraardappelen

dinsdag
18 mei

broccolisoep

spaghetti carbonara

donderdag
20 mei

courgettesoep

vogelnestje in Provençaalse saus met frietjes

vrijdag
21 mei

tomatensoep
met balletjes

schartong met erwtjes, pastinaakpuree en waterzooisaus
Pinkstermaandag
24 mei
Facultatieve studiedag
25 mei

donderdag
27 mei

tomaatgroentesoep

Luiks kalkoenstoofvlees met groenten en frietjes

vrijdag
28 mei

kervelsoep

gepaneerde vis met broccolimix en aardappelpuree

maandag
31 mei

broccolisoep

lasagne
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Verjaardagen
Bliezen kaarsjes uit…
Proficiat aan alle leerlingen die in april jarig waren!

Mathys (K2)
Miruna (K3)

Makka (L3)
Inah Marie (L4)

Orlando (K1)

Amira (K2)

Daylani (L1)

Lyana (L2)
Kyan (L2)
Lore (L2)

Amin (L4)
Angel (L4)
Aisha (L5)
Lucas (L5)

Geboortes
Ooievaar vloog over…
Proficiat aan de familie van Mayar en Anas.
Zij kregen er op 1 april een broertje bij met de naam Abdelmouiz.
Ook het gezin van Lily verwelkomde een nieuw broertje.
Levi werd geboren op 12 april.
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Alima (L3)

Amiira (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

Web-workshops
Hoe motiveer je jouw kind voor (t)huiswerk
De dagelijkse strijd over huiswerk bezorgt heel wat ouders kopzorgen.
Kinderen willen er niet aan beginnen, er gaat altijd ruzie of gezeur aan vooraf of het duurt uren
voor de taken erop zitten. Het ontbreekt ouders vaak aan de juiste handvaten om hun kinderen
te motiveren voor huiswerk, en dat is waar we met deze online workshop op inzetten. Want extra
kopzorgen kan je tijdens een periode die sowieso al moeilijk is én met examens die voor de deur
staan, missen als kiespijn.
Datum: vrijdag 7 mei om 09.30u

De moeilijke relatie van mensen met ADHD en slaap
Veel mensen met ADHD - zowel kinderen, jongeren als volwassenen - hebben te maken met
slaapproblemen. Vreemde slaappatronen, weinig slaaphygiëne of te weinig slaap zijn een
aantal voorbeelden. Kinderen die moeilijk inslapen, zelf te lang de gsm gebruiken voor je gaat
slapen of rusteloosheid? Via deze online workshop gaan we dieper in op slaapproblemen en
bezorgen we je een aantal praktische tips en tricks om jouw slaaproutine of dat van je kind te
verbeteren.
Data: donderdag 20 mei om 20.00u en donderdag 27 mei om 09.30u
Inschrijven: https://www.zitstil.be/category/activiteiten-op-type-activiteit/web-workshops-voor-ouders/
Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2021
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