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Introductie 

Het nieuwe schooljaar is gestart en de eerste maand is alweer achter de rug. De tijd vliegt omdat er 

weer zoveel te beleven viel op onze school. De kinderen maakten kennis met hun nieuwe klasgenoten 

en juf of meester en zorgden ervoor dat hun klas een gezellige plek is om veel in te ontdekken!  

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 

 
 

 
 

K1A 
 

“We ontdekken de zandbak!” 

Op de foto: Amina, Lina en Syara 

K1B 
 

“Met z’n allen onder de helikopterboom.” 

Op de foto: leeuwenklas 
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K2 
 

“We zijn goed vertrokken in onze nieuwe klas!” 

Op de foto: kikkerklas 

K3 
 

“We maken een vlinder d.m.v. spiegeldruk!” 

Op de foto: Khorshid, Sham, Anas en Nicole 

 
 

 
 

L1 
 

“We leren de cijfers al spelend.” 

Op de foto: Maya en Madison 

L2 
 

“We schilderen onze complimentenschatkist!” 

Op de foto: Ona en Milan 

 
 

 
 

L3 
 

“We spelen het Mister Jekkes-afvalspel.” 

Op de foto: Siebe, Mia, Lacey, Mihai en Leana 

Wissel West 
 

“Opnames voor de nieuwe James Bond-film.” 

Op de foto: Lies, Ziggy en Zoë 
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L4 
 

“We maken passende deurversiering.” 

Op de foto: smileyklas 

L5 
 

“We creëren onze eigen wielerbaan!” 

Op de foto: Chiara, Sylvie en Dwayne 

 
 

 
 

Wissel Oost 
 

“We maken reclame voor onze eigen onderneming.” 

Op de foto: Anouk en Kjenta 

L6 
 

“De triomfboog van het WK wielrennen.“ 

Op de foto: Evenepoel en van Aert 
 

 
 

Wereldklas 
 

“We versieren mappen en foto’s!” 

Op de foto: 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, zo 

blijven jullie steeds op de hoogte van het reilen en zeilen in de klas. 

 

 
 

 

    

 

 
BS Ring K1A 

Welpjes 
BS Ring K1B 

Leeuwen 
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 
Smileys 

 

 

 

 

    

 

 
BS Ring L5 

Lego 
BS Ring L6 

Kippen 
Wissel West 

Jungle 
Wissel Oost 
Harry Potter 
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Kalender 

 

    

Vrije dag 
De juffen en meesters 

gaan naar school, maar 

de leerlingen genieten 

van een vrije dag. 

Zwemmen L2 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

de kikkerklas gaat 

zwemmen! 

Zwemmen L2 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

de kikkerklas gaat 

zwemmen! 

Chrysantenverkoop 
Er worden chrysanten 

verkocht ten voordele 

van onze school. 

 

    

Zwemmen L2 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

de kikkerklas gaat 

zwemmen! 

Toneel L5, L6 
en Wissel Oost 

Onze derde graad mag 

genieten van de 

toneelvoorstelling 

‘Er is eens…’ in De Spil. 

Chrysantenverkoop 
De bestelde chrysanten 

kunnen afgehaald 

worden op school. 

Chrysantenverkoop 
Er worden chrysanten 

verkocht ten voordele 

van onze school. 

 

    

Zwemmen L2 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

de kikkerklas gaat 

zwemmen! 

Oudercontact 
Het herfstrapport wordt 

besproken: hebben al 

onze leerlingen hun 

uiterste best gedaan? 

Chrysantenverkoop 
De bestelde chrysanten 

kunnen afgehaald 

worden op school. 

Herfstvakantie 
Leerlingen, juffen en 

meesters genieten van 

een welverdiende 

vakantie…  
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Menukaart 

 

datum soep maaltijd 

maandag 

4 oktober 
brunoisesoep lasagne 

dinsdag 

5 oktober 
broccolisoep 

gevogelte braadworst, rode kool met appel 

en natuuraardappelen 

donderdag 

7 oktober 
courgettensoep vol-au-vent met frietjes 

vrijdag 

8 oktober 

tomatensoep 

met balletjes 
kalfslapje met stamppot van prei 

maandag 

11 oktober 
kervelsoep 

kipfilet met appelmoes 

en natuuraardappelen 

dinsdag 

12 oktober 
tomaatgroentesoep schartong met stamppot van broccoli en bearnaisesaus 

donderdag 

14 oktober 
pompoensoep groentengyros met vegetarische reepjes en frietjes 

vrijdag 

15 oktober 
wortelpastinaaksoep rundsburger met spinazie in de room 

maandag 

18 oktober 
courgettensoep blinde vink in Provençaalse saus en rijst 

dinsdag 

19 oktober 
brunoisesoep 

boomstammetje met gestoofde erwten en wortelen 

en natuuraardappelen 

donderdag 

21 oktober 

tomatensoep 

met balletjes 
Luiks stoofvlees met groenten en frietjes 

vrijdag 

22 oktober 
wortelsoep 

kalkoenlapje met bloemkool in kaassaus 

en natuuraardappelen 

maandag 

25 oktober 
bloemkoolsoep spaghetti carbonara met gemalen kaas 

dinsdag 

26 oktober 
kervelsoep 

gevogelte chipolata in Spaanse saus 

met gestoofde broccolimix 

donderdag 

28 oktober 
tomaatgroentesoep 

schartong met groentjes in currysaus 

en aardappelpuree 

vrijdag 

29 oktober 

pompoensoep 

met spinnetjes 
spookburger met griezelmoes en frietjes 
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Verjaardagen 

 

Bliezen kaarsjes uit… 

Proficiat aan alle leerlingen die in september jarig waren! 

 

  

Sabina (K1) 

Amina (K1) 

Syara (K1) 

Lena (K2) 

 

  
Vladalina (L2) 

Ma’Idah (L2) 

Abdi (L3) 

 

   

Norah (L4) 

Noa (Wissel West) 

Zuzanna (L4) 

Chiara (L5) 

Jayden (L6) 

Rayden (L6) 

Abderrahim (L5) 

Daria (L6) 

Sabarina (L6) 

Senne (L6) 

Said (Wissel Oost) 

 

Geboortes 

 

Ooievaar vloog over… 

Proficiat aan de familie Eremia! Eliza uit de welpjesklas is grote zus geworden. 

Op 4 september kreeg ze een broertje dat luistert naar de naam Aidin. 

Ook Daphne, de voorbije jaren werkzaam op het secretariaat, is mama geworden. 

Zij en haar vriend verwelkomden op 27 september hun zoontje Elijah. 
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Fietslessen 

 

Leren fietsen voor kinderen 

‘KIJK, IK FIETS!’ voor kleuters en 1ste leerjaar SAMEN met mama of pap 

 Woensdag 27 oktober van 13.30u tot 16.30u. 

TRAX, Traxweg 1 in Roeselare (dicht bij het station) 

Gelieve je eigen fiets en fietshelm mee te nemen! 

 

FIETSLESSEN voor kinderen uit het lager, dus 1ste t.e.m. 6de leerjaar, én ook middelbaar. 

 In de herfstvakantie vier lessen: dinsdag 2 november, woensdag 3 november, 

donderdag 4 november en vrijdag 5 november, telkens van 09.30u t.e.m. 10.30u. 

TRAX, Traxweg 1 in Roeselare (dicht bij het station) 

Gelieve je eigen fiets en fietshelm mee te nemen! 

 

Inschrijven doe je via https://sport.roeselare.be/fietslessen-voor-kinderen-en-jongeren 

of via het Vrijetijdspunt, Polenplein 15 (open 10.00u-17.00u, ook op zaterdag), 051.26.24.00 en 

via mail op vrijetijd@roeselare.be. 

 

 

Activiteiten en opvang 

 

Activiteiten en opvang tijdens schoolvakanties 

Heb je opvang nodig tijdens de schoolvakanties? 

 Herfstvakantie: 2 tot 4 november 

 Kerstvakantie: 27 december tot 7 januari 

 Krokusvakantie: 28 februari tot 4 maart 

 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 Kampen (zonder slapen): Zapper/Stad Roeselare: sportkamp, themakamp, … 

op verschillende locaties in de stad. Hiervoor moet u vooraf inschrijven. 

 Speelpleinwerking: Zapper/Stad Roeselare: Kerelsplein in de Acaciastraat 6. 

Hiervoor moet u niet meer vooraf inschrijven, dit kan ter plaatse. 

 Opvang: KIDZ | Motena: Kokelaarstraat 9 in Roeselare. Hiervoor moet u wel vooraf 

aanvragen via https://kidz.be. 

 

Inschrijven voor kampen en speelpleinwerking doe je via de Zapper op https://zapper.roeselare.be 

en de inschrijvingen starten op zaterdag 2 oktober om 09.00u (online). 
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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! 

 

 
 

 

 

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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