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Schooljaar 2020-2021

Editie 20

Introductie
Het schooljaar 2020-2021 zit er helemaal op. Het was alweer een schooljaar om nooit meer te
vergeten. De omstandigheden waren niet altijd zoals ze zouden moeten zijn, maar desondanks
hebben we alles gegeven en er telkens het beste van gemaakt, samen met uw zoon/dochter.
We hopen dat iedereen op een positieve manier terug kan kijken naar dit schooljaar.
Omdat dit de laatste editie is, komen er slechts drie rubrieken aan bod.
 Binnenring:

een overzicht van alle klassen met telkens een foto

 Verjaardagen:
 Brugfiguur:

alle kinderen die vorige maand jarig waren

alle gegevens van onze brugfiguur Katrien

Foto’s van de schoolreis
en winnaars van onze EK-pronostiek
 p. 1-4

Verjaardagen
 p. 5

Brugfiguur Katrien en schoolverlaters
 p. 6

Binnenring

K1

K2

Kinderboerderij Den Ast
Op de foto: K1

Kinderboerderij Den Ast
Op de foto: K2
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K3

L1

Kinderboerderij Den Ast
Op de foto: K3

Speeldorp Boebalu
Op de foto: L1

L2

L3

Speeldorp Boebalu
Op de foto: L2

Jump Pottelberg en bezoek Kerelsplein
Op de foto: L3

Wissel West

L4

Jump Pottelberg en bezoek aan Kerelsplein
Op de foto: Wissel West

Jump Pottelberg
Op de foto: L4
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L5

Wissel Oost

Fietstocht naar het Sterrebos
Op de foto: L5

Kom op, Rode Duivels!
Op de foto: Wissel Oost

L6

Wereldklas

Memorial museum
Op de foto: L6

Groepsfoto
Op de foto: Wereldklas

Dank u wel aan de leerlingen van onze leerlingenraad
o.l.v. juf Jolien en meester Siebe
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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

EK-pronostiek
Verrassende eindwinnaars
Twee weken lang hebben onze leerlingen proberen voorspellen wat onze Rode Duivels zouden
presteren in de drie groepswedstrijden tegen Rusland, Denemarken en Finland. De winnende klas is
bekend, het zijn de juffen en meesters. Proficiat, juffen en meesters! 
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Verjaardagen
Bliezen kaarsjes uit…
Proficiat aan alle leerlingen die in juni jarig waren!

Milan (L3)
Chelsey (L4)

Hanifa (K1)

Rares (K2)
Mansour (K2)

Emina (K3)
Selim (K3)
Aythen (K3)
David (K3)

Maryam (L1)

Milan (L1)

Rares (L2)
Aysha (L2)

Yassimin (L4)
Rayan (L4)
Farhan (L5)

Noor (Wissel Oost)
Kaylen (Wissel Oost)
Abdirahman (Wissel West)
George (Wissel West)
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Cheyenne (L5)

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

Schoolverlaters

We wensen onze schoolverlates veel succes toe in het middelbaar
Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2021
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