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Editie 24

Introductie
Het jaar 2021 is voorbij en dat maakt ook dit jaar veel mensen wellicht blij. Hier is de eerste editie
van 2022 en net als jullie hopen ook wij dat het terug een ‘gezonder’ jaar wordt. In deze editie
vinden jullie een overzicht van de maand januari. We leggen even kort uit wat u mag verwachten:
 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:

alle gegevens van onze brugfiguur Katrien

o.a.
Juf Joséanne op rust
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Verjaardagen
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Brugfiguur Katrien
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Binnenring

K1A

K1B

“Het grote schilderproject!”
Op de foto: Lorena, Anneliese, Maythi, Fayeley en Lina

“We bouwen schaduwtorens!”
Op de foto: Yinthe
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K2

K3

“We kunnen al flink knippen!”
Op de foto: Eva, Alessia, Hanifa, Bogdan en Sara

“We spelen een rollenspel van de dokter!”
Op de foto: Mayson, Mansour en Elias

L1

L2

“We kregen les van een actrice!”
Op de foto: L1

“We lezen een boekje in de bibliotheek.”
Op de foto: Suweys, Ma’idah en Zeynepa

L3

Wissel West

“Even ontspannen met smartgames.”
Op de foto: Andrei en Sadiya

“We houden van bewegingstussendoortjes!”
Op de foto: Wissel West
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L4

L5

“We poseren voor het stadhuis.”
Op de foto: L4

“We herhalen de leerstof d.m.v. hoekenwerk!”
Op de foto: Chloe en Arian

Wissel Oost

L6

“Ik ken alles van evenwichtige voeding.”
Op de foto: Axel

“De resultaten van onze Agrotopia-serre!”
Op de foto: L6

Wereldklas

Turnles

“We oefenen extra voor Nederlands!”
Op de foto: Rares, Mansour, Denis en Maya

“De sportklassen waren plezant!”
Op de foto: L2
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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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Juf Joséanne op rust
Afscheid van een monument
We misten haar al een tijdje op onze werkvloer, maar nu nemen we jammer genoeg definitief
afscheid van een monument, juf Joséanne! Sinds 1 januari van dit jaar is ze op rust en dat heeft ze na
een rijke carrière zeker verdiend. We kunnen dit niet zomaar laten ontglippen en vroegen ons af hoe
we haar nog eens kunnen bedanken voor haar ongeveer 30-jarige carrière in het onderwijs.
Aangezien we over juf Joséanne een boek kunnen schrijven, maar zij dit wellicht geen goed idee vindt
omdat ze heel milieubewust leeft, kozen we ervoor om enkele anekdotes met jullie te delen.
Het loont zeker de moeite om dit eens te lezen! 
Onze redactie deed beroep op het intern geheugen van:

”Een grotere hondenliefhebber ken ik niet. Ze ziet dieren doodgraag!”
”Ik kan altijd bij haar terecht voor een babbeltje!”
”Als juf Joséanne de kans rook om naar het bos te gaan met de kinderen, deed ze dat ook.”
”Toen ik naar het veldrijden ging kijken in Gullegem kwam ik daar de grootste (en meest
luidruchtige) supporter tegen van Mathieu van der Poel. Jullie mogen twee keer raden wie dat
zou kunnen zijn!”
”Na een optreden van Arno was juf Joséanne zo voldaan dat ze een echte ster zag op de
kerktoren. Ze bleef ook volhouden dat er een ster was.”
”Na haar reis naar China, zagen we plots een andere juf Joséanne: ze had een totaal ander
kapsel: zwart pagekapsel met pony nog wel.”
”Ze wilde graag de toekomst van haar collega’s voorspellen, als echte fan van de astrologie! Zo
voorspelde ze dat ik iets ging verliezen. Ik weet niet hoe ze het deed, maar even later kreeg ik het
bezoek van inbrekers.”
”Ze heeft het ooit eens klaargespeeld om tijdens het kerstfeest op school een dertigtal kroketten
achterover te slaan, in een mum van tijd en zonder enige moeite.”
”Onze tombola had het meest succes wanneer juf Joséanne de lotjes verkocht. Zoals zij de mensen
kon overtuigen, zo kon niemand anders dat.”
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”Ze parfumeerde graag haar collega’s met staaltjes parfum die ze kreeg. Had ze dit de afgelopen
twee jaar gedaan, dan waren we allemaal immuun voor het coronavirus!”
”Vaak ging ’s morgens de deur van de leraarskamer open en stormde de hond van juf Joséanne,
een grote bobtail, het lokaal binnen. We verschoten ons een ongeluk!”
”Juf Joséanne spaarde het hele jaar door briefjes van vijf euro om daarna eens goed te gaan eten
in een sterrenrestaurant. Een bon vivant dus!”
”Een creatieve juf was ze sowieso! Knutselen, versieren en de kleuters allerlei technieken en
materialen laten ervaren deed ze als geen ander.”
”En ook nog eentje omdat juf Joséanne graag wordt getriggerd… Romelu Lukaku is de allerbeste
spits die we ooit hebben gehad in België!”
”En ook nog eentje omdat juf Joséanne graag wordt getriggerd… Romelu Lukaku is de allerbeste
spits die we ooit hebben gehad in België!”
”Juf Jos hield van verhalen, van story's zoals ze dat zelf heette. Van verhalen vertellen en
herhalen maar ook van verhalen horen en nagenieten. Zo hield ze heel erg van het verhaal over
haar collega's in de leefschool ’De Piramide’ die voor het thema ’cowboys en indianen’ een échte
indiaan hadden uitgenodigd: Black Feather!”
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Het huwelijk van juf Joséanne
Onvergetelijk moment
Op een decembermorgen kwam juf Joséanne binnen in mijn bureau, met een verzoek
aan mij, de directeur. Ze wou graag verlof zonder wedde opnemen voor de
kerstvakantie. Een ongewone vraag en een gunst, dat kreeg je niet zomaar! Maar juf
Joséanne had een geldige reden. Ze ging TROUWEN met haar Guido en daarna op huwelijksreis
vertrekken. Groot nieuws dus. Juf Joséanne zei letterlijk: “Als je ouder wordt, dan moet je voor
elkaar zorgen en daarom gaan wij trouwen.” Ik vond het wel een mooie gedachte.
Ok, de papieren voor de verlofaanvraag werden ingevuld en het nodige werd gedaan. Ik stelde wel
de vraag of we met haar kleutertjes aanwezig mochten zijn op haar huwelijk in het stadhuis in
Kortrijk. Iedereen vond dit een zeer leuk idee en voor haar kleuters een unieke ervaring.
Wat waaaaaw, wat magisch: juf Jos ging trouwen. Ik ging met haar klasje een liedje voorbereiden om
te zingen op haar huwelijk. Omdat we toen toch in het thema Kerst en Nieuw zaten met de kleuters,
‘componeerde’ ik op de tonen van Jingle Bells het ondertussen wereldberoemde nummer
‘juffrouw Jos, juffrouw Jos, Juffrouw Jos gaat trouwen…’
Alle kleuters vonden het FANTASTISCH en zongen luidkeels mee.
Onze schoolbus werd gepimpt onder het vakkundig oog van onze buschauffeur Wally. Die liet zijn
schoolbus gewillig omtoveren tot de trouwbus. En toen was het eindelijk zover, de kleuters stapten
op, allemaal chique gekleed, een aantal collega's om mee te begeleiden, ... wat een avontuur!
Ook Wally zong luid mee met ons lied toen we het de laatste keer gingen repeteren op de bus.
Wat er natuurlijk ook niet mocht ontbreken, was een helium-ballon met een strikje vastgemaakt aan
de pols van iedere kleuter. Ook daarop hadden we geoefend, want na de ceremonie in het stadhuis
was het de bedoeling om deze ballonnen te laten vliegen voor het stadhuis in Kortrijk, om het
huwelijksgeluk van ons koppel kracht bij te zetten. Geen evidentie want de meeste van de kleuters
wilden die mooie ballon gewoon bijhouden.
Wally parkeerde zijn schoolbus voor de trappen van het stadhuis in Kortrijk. We stapten allemaal uit
en kregen toen vrij snel het bruidspaar te zien. Wat zag onze juf Jos er chique uit, in haar creatie
van Kaat Tilley. Ook haar Guido stond te blinken in zijn vel. We gingen allemaal naar binnen en
genoten van de mooie ceremonie. Wat een eer dat we hier getuige van mochten zijn. Van één kleuter
ontsnapte al een ballon in het stadhuis zelf. Deze ballon hing onmiddellijk aan het hoge plafond in de
mooie trouwzaal en ik vroeg me af hoe ze die zouden terug naar beneden halen…
De kleuters en wij zongen uit volle borst en wat waren we fier! 
Tijd om afscheid te nemen en… de ballonnen op te laten voor het huwelijksgeluk! Net voor we
begonnen af te tellen - drie-twee-één - kwam iemand van de stad Kortrijk naast me staan en vroeg
me: “Mevrouw, u hebt dit toch aangevraagd hé, in functie van het vliegveld in Wevelgem?” Ik hoorde
het in Keulen donderen maar zette mijn pokerface op en knikte heel overtuigd: “Ja, natuurlijk heb ik
dit aangevraagd.”
Er werd afgeteld en de ballonnen gingen de lucht in voor zoveel huwelijksgeluk. Er werd gelachen en
de kleuters genoten, genoten en genoten. Dat was de doelstelling! Er werd gezwaaid naar juf Jos en
haar Guido. Daarna keerden we met de Wallybus terug naar de Groenestraat in Roeselare.
Wat een onvergetelijke ervaring.
In deze decembermaand zijn geen vliegtuigcrashes of andere onregelmatigheden genoteerd op het
vliegveld in Wevelgem. Oef!
Bron: Conny Wallyn
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Beeldmateriaal
Juf Joséanne liet zich niet gauw fotograferen. De zoektocht naar enkele foto’s was dan ook geen
evidente zaak. Maar gelukkig konden we beroep doen op juf Elke, waarvoor dank!
Onze redactie deed beroep op het extern geheugen van:
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De laatste etappe
Geniet nog even mee van de laatste podiumceremonie uit een rijk gevulde carrière.

Juf Joséanne reed de laatste etappe uit haar carrière en kwam al juichend over de spreekwoordelijke
eindmeet. Maar dat hoeft niet echt het einde te betekenen, want wees maar gerust dat ze ons allen
vanuit de volgwagen blijft aanmoedigen!

Welkom aan deze gezichtjes
Nieuwe gezichtjes
Juf Sabine verwelkomde enkele nieuwe kindjes voor in haar welpenklas.

Logan

Deniza

Andy

Fayeley
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Yassin

Alice

Werkzaamheden
Overdekte fietsenstalling
De laatste tijd stonden heel wat werkzaamheden op het programma ten voordele van onze kinderen.
Zo is er van bij de start van 2022 een overdekte fietsenstalling! Nóg een reden om met de fiets naar
school te komen.

Overdekte ruimte op de speelplaats
Op de speelplaats van L1, L2 en L3 is er nu ook een overdekte ruimte waardoor onze kinderen bij
regenweer toch nog naar buiten kunnen, zonder in de regen te moeten lopen.
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Kalender

Zwemmen L3
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Winterrapport
Het winterrapport
wordt meegegeven
naar huis.

Oudercontact
Het winterrapport
wordt besproken: heeft
iedereen zijn/haar
uiterste best gedaan?

Bezoek aan CLB
L4 brengt een bezoek
aan het CLB!

Zwemmen L3
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Dikketruiendag
We komen naar school
en dragen voor één keer
een extra dikke trui.

Schoolfotograaf
Trek met je mooiste
outfit naar school en
vergeet je kam niet! 

Zwemmen L3
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Leerlingenraad
Onze leerlingenraad
komt samen o.l.v. juf
Jolien en meester Siebe.

Rollebolle
In verschillende
speelhoeken mogen de
kleuters zich uitleven!

Carnaval
De kinderen mogen
verkleed naar school
komen. Wie komt naar
school als een krokodil?

Krokusvakantie
Leerlingen, juffen en
meesters genieten van
een welverdiende
vakantie… 
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Menukaart
datum

soep

maaltijd

dinsdag
1 februari

tomatensoep
met balletjes

schartong, gestoofde regenboogwortelen
En aardappelpuree

donderdag
3 februari

wortelsoep

Hongaarse goulash met groenten en frietjes

vrijdag
4 februari

broccolisoep

Thaise kip curry met groenten en rijst

maandag
7 februari

kervelsoep

gepaneerde vis met stamppot van spinazie

dinsdag
8 februari

bloemkoolsoep

rundslasagne

donderdag
10 februari

tomaatgroentesoep

balletjes in tomatensaus met frietjes

vrijdag
11 februari

wortel
pastinaaksoep

witte pens met appelmoes
en natuuraardappelen

maandag
14 februari

hartverwarmende
soep

liefdesburger in Provençaalse saus
met gebakken aardappelen

dinsdag
15 februari

brunoisesoep

rundsvleesbrood, rode kool met appel
en natuuraardappelen

donderdag
17 februari

wortelsoep

Luikse balletjes, groentemacedoine
en aardappelpuree

vrijdag
18 februari

courgettesoep

ovenschotel

maandag
21 februari

bloemkoolsoep

vegetarische spaghetti bolognaise met gemalen kaas

dinsdag
22 februari

kervelsoep

gevogelte vink, gestoofde snijbonen
en natuuraardappelen

donderdag
24 februari

pompoensoep

vol-au-vent met balletjes, champignons en frietjes

vrijdag
25 februari

wortel
pastinaaksoep

gemarineerde kipfilet, gestoofde erwtjes en worteltjes
en natuuraardappelen
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Verjaardagen
Bliezen kaarsjes uit…
Proficiat aan alle leerlingen die in januari jarig waren!

Lina (K1A)
Sebastian (K1A)

Maya (K3)

Yinthe (K1B)
Salima (K1B)
Amir (K1B)

Aliya (L1)
Mayar Line (L1)
Larina (L1)

Emma (L3)
Leana (L3)

Anas (K2)
Sofi (K2)
Eva (K2)

Lorenzo (L1)

Leen (L5)
Babette (L5)
Younes (Wissel West)
Ziggy (Wissel West)

Timothy (Wissel West)
Zaid (L5)
Sylvie (L5)
Julia (L6)

Geboortes
Ooievaar vloog over…
Proficiat aan de familie Haziri. Emina, Hanifa en Melek hebben er
in januari een broertje bijgekregen, namelijk Younes.
Ook de familie Moyaert willen we graag veel geluk toewensen.
Alice is op 1 februari grote zus geworden van Lou.
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Ryenzo (L2)
Paul (L2)

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!

Bezoek ‘De Living‘
Ben je zwanger? Heb je een baby?
Samen met brugfiguur Katrien bezoeken we De Living! Dat is een ontmoetingsplek voor ouders en
hun jonge kinderen tot 3 jaar. We krijgen info over wat er bestaat voor kersverse of toekomstige
ouders in Roeselare: De Kangoeroe, kinderopvang, Kind en Gezin, kraamzorg, De Wieg, …
Wanneer? Woensdag 16 februari 2022 van 09.00u tot 11.00u
Waar? De Living, Kokelaarstraat 9 in Roeselare
Prijs? Gratis
Wil je meegaan? Stuur Katrien een bericht

Cursus ‘Meer doen met je smartphone‘
Wat? Leren e-mails versturen, werken met apps, info zoeken op internet, …
Wanneer? Start op donderdag 10-02-22 tot 17-03 22, telkens van 09.00u tot 12.00u.
Waar? RSL Op Post, Brugsesteenweg 44
Prijs? 5 euro (voor alle lessen)
Interesse? Stuur Katrien bericht
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Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2022
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