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Schooljaar 2021-2022

Editie 22

Introductie
In de maand oktober sneuvelde het recordaantal uitstappen in één maand tijd. Er waren klassen die
genoten van een toneelstuk, een bezoek brachten aan Agrotopia, voeren met de milieuboot op het
kanaal Roeselare-Leie, de frisse boslucht opsnoven in het Sterrebos en nog veel meer!
In deze editie vinden jullie een overzicht van deze boeiende maand.
 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:

artikels en gegevens van onze brugfiguur Katrien

o.a.
We bouwen
een snoepmachine
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Brugfiguur Katrien
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Binnenring

K1A

K1B

“We versieren onze foto met snippers!”
Op de foto: Basaam, Diana en Syara

“Wiskunde in het thema herfst!”
Op de foto: Fahad en Amjed
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K2

K3

“Oh nee, een blaadje op mijn hoofd!”
Op de foto: Logan

“De verteltafel met voorwerpen van de bosuitstap!”
Op de foto: Nicole en Elias

L1

L2

“Het zijn verkiezingen voor de leerlingenraad.”
Op de foto: L1

“We bouwen een snoepmachine!”
Op de foto: Ona, Melak, Lobke en Mina

L3

Wissel West

“We meten de lengte van het bord.”
Op de foto: Alizee en Mia

“Ziggy en Timothy tijdens de STEM-les!”
Op de foto: Ziggy en Timothy
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L4

L5

“We tekenen zelf stroomcircuits.”
Op de foto: Alizee en Mia

“We varen mee op de milieuboot.”
Op de foto: Zaid

Wissel Oost

L6

“Ik bestel een pannenkoekenfestijn!”
Op de foto: Anouk

“We maken een groeikast.”
Op de foto: Ah

Wereldklas

LO

“We leren over de familie.”
Op de foto: Damian, Andra, Florin en Mansour

“Yeah, start to run!”
Op de foto: L4
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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

Herfstvakantie
Leerlingen, juffen en
meesters genieten van
een welverdiende
vakantie… 

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

American Games
L5, L6 en Wissel Oost
ervaren verschillende
Amerikaanse sporten.

Oudercontact
Het eerste oudercontact
voor lager en kleuter en
tevens het eerste
rapport voor het lager.

Vrije dag
We herdenken het
einde van de Eerste
Wereldoorlog.
Dit doen we thuis.

Boodschap
van de Vredesduif
Zie de laatste pagina
van dit krantje.

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

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

Digitale speeddating
De toekomstige
schoolverlaters krijgen
de kans om meer te
weten te komen over het
middelbaar.

Uitstap L6 en
Wissel Oost
Onze oudste leerlingen
van onze school
brengen een bezoekje
aan Oostende.

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

Voorleesweek
Deze week staat
volledig in teken van het
voorlezen! 
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Familiedag
We nodigen alle ouders
en grootouders uit om
eens een kijkje te nemen
in de klas van jullie kind.

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

Info-avond CLB
Centraal staat de
vraag: “Wat is het
CLB?”

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

Siebe (K1A)

Matteo-Denis (K2)
Bogdan (K2)

Denis-Matei (K3)

Milena (L2)
Marwa (L2)

Maya (L1)
Melak (L2)
Andrei-Mihai (L3)
Shirlay (L3)
Anas (L4)

Farhan (L4)
Salma (L5)
Mehria (L6)
Zoë (Wissel West)
Anouk (Wissel Oost)

Faris (L6)

Iqra (L6)
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Menukaart
datum

soep

maaltijd
Herfstvakantie
30 oktober - 7 november

maandag
8 november

broccolisoep

lasagne

dinsdag
9 november

tomatensoep
met balletjes

gevogelte krokantje met appelmoes
en natuuraardappelen
Wapenstilstand
11 november
Facultatieve dag
12 november

maandag
15 november

bloemkoolsoep

vegetarische spaghetti bolognaise
met gemalen kaas

dinsdag
16 november

kervelsoep

kaasburger met gestoofde wortelen
en natuuraardappelen

donderdag
18 november

pompoensoep

vol-au-vent met frietjes

vrijdag
19 november

wortel
pastinaaksoep

boomstammetje met stamppot van spruiten
en vegetarische reepjes

maandag
22 november

courgettesoep

gemarineerde kip met gestoofde snijbonen
en natuuraardappelen

dinsdag
23 november

wortelsoep

schartong met stamppot van pastinaak

donderdag
25 november

broccolisoep

vogelnestje in Provençaalse saus met frietjes

vrijdag
26 november

tomatensoep
met balletjes

Limousinburger met schorseneren in bechamel
en natuuraardappelen

maandag
29 november

kervelsoep

wokschotel met kip en Chinese groenten in zoetzure saus

dinsdag
30 november

pompoensoep

gepaneerde visfilet met stamppot van spinazie en tartaar
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Wist je dat?
Ziekenfonds komt tegemoet
Je ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor vrije tijd.


Terugbetaling van een deel van het lidgeld van een sportclub.



Terugbetaling van een deel van de deelnamegelden van
speelpleinwerking en kampen.



Terugbetaling tot wel 100 euro per kind/per jaar.

Informeer bij je mutualiteit/ziekenfonds:


Op hun website vind je alle informatie over dit voordeel.



Bezorg hen de nodige bewijsstukken (bewijs van deelname en bewijs van betaling).

Samen op bezoek
Op bezoek bij De Spil, Arhus en RSL Op Post
De brugfiguren van Stad Roeselare plannen dit jaar elke maand een gratis bezoek voor ouders en
kinderen. Zo leren we fijne plekken in Roeselare beter kennen. Je ontmoet ook nieuwe mensen.
Zin om mee te gaan? Stuur onze brugfiguur, Katrien, een bericht.
Planning bezoeken najaar


Zondag 31 oktober, 13.30u tot 15.00u, Cultuurcentrum De Spil, H. Spilleboutdreef 1



Woensdag 24 november, 14.00u tot 16.00u, Bibliotheek Arhus, De Munt 8



Woensdag 22 december, 13.30u tot 16.00u, RSL Op Post, Brugsesteenweg 44

 p. 8 

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!
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Zespri
Onze school neemt deel aan de
stickeractie van Zespri en spaart
voor een groot aantal kleine
ballen voor op de speelplaats.
Stickers die je op de kiwi’s vindt
zijn heel erg welkom!

Iedereen is welkom!

Polenplein.

‘Boodschap van de Vredesduif’ op het

de proclamatie van de wedstrijd

Om 18.30u is er in het museum KOERS

oorlogsmonumenten.

bloemenhulde aan de

Blekerijstraat, gevolgd door een

Wereldoorlog op het kerkhof in de

herdenking van de Eerste

Om 17.00u is er de jaarlijkse

Boodschap van de Vredesduif

Ook een grote dank aan juf Els!

Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2021
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