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Introductie 

Er viel weer heel wat te beleven de voorbije maand. Onze kinderen waren opnieuw heel creatief, 

bezochten de bibliotheek of nog iets verder dan dat… Oostende! In deze editie vinden jullie een 

overzicht van de maand november. 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. 
Genieten in de jacuzzi 

 p. 1-4 

Kalender 
 p. 5 

Menukaart 
 p. 6 

Verjaardagen 
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Brugfiguur Katrien en leerlingenraad 
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Binnenring 

 

 
 

 
 

K1A 
 

“We ontdekken de manege!” 

Op de foto: Lorena, Maythi en Annelise 

K1B 
 

“We bouwen een dak voor Sint en Zwarte Piet!” 

Op de foto: Amir en Younes 
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K2 
 

“We spelen een spelletje rond meten!” 

Op de foto: Bogdan en Sara 

K3 
 

“We knutselen zoals Antoni Gaudi!” 

Op de foto: Anas 

 
 

 
 

L1 
 

“We maken onze brief voor de Sint!” 

Op de foto: L1 

L2 
 

“We schilderen met waterverf!” 

Op de foto: Suweys en David 

 
 

 
 

L3 
 

“We bezoeken de bibliotheek!” 

Op de foto: Aliya en Lyana 

Wissel West 
 

“We maken een robot!” 

Op de foto: Wissel West en L4 
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L4 
 

“We lezen voor aan K2!” 

Op de foto: Anas, Ruqayah, Pola en Beverley 

L5 
 

“We bouwen een hut van papier!” 

Op de foto: Sylvie, Chloe en Rayan 

 
 

 
 

Wissel Oost 
 

“Meester Robin vertelt over Roeselare!” 

Op de foto: Wissel Oost en Wissel West 

L6 
 

“We bezoeken Oostende!” 

Op de foto: L6 en Wissel Oost 

 
 

 
 

Wereldklas 
 

“We zoeken synoniemen via knijpkaarten!” 

Op de foto: Farhan, Faysal, Rayden en Ahmed 

Turnles 
 

“We genieten van de jacuzzi!” 

Op de foto: L6 en Wissel Oost 
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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 

 

    

Verkeersquiz L5 
De mensen van 

politiezone RIHO komen 

op bezoek om een 

verkeersquiz te spelen! 

Sinterklaas 
De allergrootste 

kindervriend van het 

land laat opnieuw van 

zich horen, gevolgd 

door een feestje! 

Toneel L3, L4 
en Wissel West 

Onze tweede graad 

mag genieten van de 

toneelvoorstelling 

‘Nautilus’ in De Spil. 

Zwemmen L5 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

 

    

Bezoek aan CLB 
L6 brengt een bezoek 

aan het CLB! 

Zwemmen L5 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

Bezoek aan CLB 
Wissel West en Wissel 

Oost brengen een 

bezoek aan het CLB! 

Zwemmen L5 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

 

   

Leerlingenraad 
Onze leerlingenraad 

komt samen o.l.v. juf 

Jolien en meester Siebe 

(zie pagina 8). 

Vrije dag 
Een vrije dag voor de 

leerlingen en ook de 

leerkrachten!  

Start wintervakantie 
Leerlingen, juffen en 

meesters genieten van 

een welverdiende 

vakantie…  
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Menukaart 

 

datum soep maaltijd 

donderdag 

2 december 
wortel pastinaaksoep gebakken kippenballetjes in Jagersaus met frietjes 

vrijdag 

3 december 
bloemkoolsoep 

blinde vink van kalf, gestoofde wortelen 

en natuuraardappelen 

maandag 

6 december 
brunoisesoep macaroni met ham -en kaassaus en broccoli 

dinsdag 

7 december 
broccolisoep 

gevogelte chipolata met prinsessenboontjes, 

gestoofde ajuin en natuuraardappelen 

donderdag 

9 december 

tomatensoep 

met balletjes 

rundsstoofvlees op z’n Vlaams 

met groentemacedoine en frietjes 

vrijdag 

10 december 
courgettesoep 

schartongrol in Duglérésaus met stamppot 

van wintergroenten 

maandag 

13 december 
wortel pastinaaksoep witte pensen met appelmoes en gebakken aardappelen 

dinsdag 

14 december 
kervelsoep 

vegetarische spaghetti bolognaise met room, 

courgette, paprika en falafels 

donderdag 

16 december 
tomaatgroentesoep vol-au-vent met balletjes, champignons en frietjes 

vrijdag 

17 december 
pompoensoep 

kalfslapje met Provençaalse snijbonen 

en natuuraardappelen 

maandag 

20 december 
paprikasoep 

boomstammetje met rode kool, appeltjes 

en natuuraardappelen 

dinsdag 

21 december 
wortelsoep gepaneerde vis in de currysaus met ananas 

donderdag 

23 december 
sterretjessoep 

gemarineerde kipfilet in de roomsaus met appeltjes, 

veenbessen en gegratineerde aardappelen 
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Verjaardagen 

 

Bliezen kaarsjes uit… 

Nogmaals proficiat aan alle leerlingen die in november jarig waren! 

 

   
Isaq (K1A) 

Achim (K1A) 

Ismail (K2) Mayson (K3) 

Cayden (K3) 

 

    

Elias (K3) Eldin (L2) Lenthel (L3) Sarah Lynn (L4) 

 

   

Pola (L4) Ansar (L5) Robbe (Wissel Oost) 

 

Geboortes 

 

Ooievaar vloog over… 

Proficiat aan de familie Sadiki. 

Eldin heeft er op 9 november een broertje bijgekregen, 

namelijk Ali Zeylen Abidin. 
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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! 

 

 
 

 

 

Leerlingenraad 

 

 
 

Boven v.l.n.r.: meester Siebe, Lenthel, Dilara, Kjenta, Zoe, Iqra, Zaid en juf Jolien 

Onder v.l.n.r.: Eva, Lobke, Lera, Eva, Sham, Amira en Aythen 
 

Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2021 
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