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Introductie
De jubileumeditie zal de geschiedenisboeken ingaan als de meest stormachtige editie tot nu toe.
Maar onze kinderen trotseerden de storm en maakten er een knotsgekke maand van, met de
carnavalsweek als kleurrijke kers op de taart. In deze editie vinden jullie een overzicht van deze toch
wel aparte maand. 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.
Een kettingreactie maken
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Kalender
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Menukaart
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Brugfiguur Katrien
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Binnenring

K1A

K1B

“We ontdekken confetti en serpentine.”
Op de foto: K1A

“We vieren gekkehoedendag!”
Op de foto: Anisia, Lily, Yinthe, Diana en Elies
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K2

K3

“We versieren een clown met confetti!”
Op de foto: Eva, David, Lena, Sara en Alessia

“We maken plezier op Rollebolle!”
Op de foto: Milas

L1

L2

“We maken een kettingreactie!”
Op de foto: L1

“We werken met onze rekendoos!”
Op de foto: Mina en Lera

L3

Wissel West

“We maken maskers uit karton.”
Op de foto: Ah

“We leren de breuken m.b.v. fruit!”
Op de foto: Ziggy en Rafik
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L4

L5

“We maken voederplankjes!”
Op de foto: Marieke en Mary-Lynn

“We spelen een Frans spel.”
Op de foto: Angel, Eddy en Ansar

Wissel Oost

L6

“Dankzij de papa van Layla hebben we een pad!”
Op de foto: Layla

“Zo viert onze klas carnaval!”
Op de foto: L6

Wereldklas
“We leren over kledij!”
Op de foto: Andra, Damian en Ermin
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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

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

Koekenverkoop
De vierde week van de
koekenverkoop. Op
vrijdag worden de
koekjes meegegeven!

Zwemmen L1
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Koekenverkoop
De derde week van de
koekenverkoop. Op
vrijdag worden de
koekjes meegegeven!

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

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

Voetgangersexamen
L4 en Wissel West
oefenen samen het
voetgangersexamen in.

Koekenverkoop
De vijfde week van de
koekenverkoop. Op
vrijdag worden de
koekjes meegegeven!

Voetgangersexamen
L4 en Wissel West doen
het voetgangersexamen.
Spannend! 

Oudercontact
Het lenterapport wordt
meegegeven en
besproken op het
oudercontact.

Toneel K1A en K1B
Onze jongste kleuters
mogen genieten van de
toneelvoorstelling
‘Sprookjes en zo…’
in De Spil.
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Menukaart
datum

soep

maaltijd

maandag
7 maart

courgettesoep

gevogelte krokantje, rode kool met appel
en natuuraardappelen

dinsdag
8 maart

knolseldersoep

wortelschotel van kip en curry

donderdag
10 maart

wortelsoep

vegetarische vol-au-vent met champignons en frietjes

vrijdag
11 maart

broccolisoep

kalkoenlapje met gestoofde regenboogwortelen
en natuuraardappelen

maandag
14 maart

pompoensoep

kalfsburger met gestoofde wortelen
en aardappelpuree

dinsdag
15 maart

tomaatgroentesoep

schartong met spinaziepuree

donderdag
17 maart

kervelsoep

balletjes in tomatensaus met groentjes en frietjes

vrijdag
18 maart

wortel pastinaaksoep

spirelli met kaassaus, ham en broccoli

maandag
21 maart

brunoisesoep

gevogelte braadworst met appelmoes
en natuuraardappelen

dinsdag
22 maart

courgettesoep

spaghetti groentenbolognaise met gemalen kaas

donderdag
24 maart

tomatensoep
met balletjes

groentengyros met kip en frietjes

vrijdag
25 maart

wortelsoep

gepaneerde vis met broccolipuree

maandag
28 maart

wortel pastinaaksoep

rundshamburger in Provençaalse saus met rijst

dinsdag
29 maart

tomaatgroentesoep

schartong met preipuree in de vissaus

donderdag
31 maart

Paassoep

Paasburger in stroganoffsaus met groentjes
en gebakken aardappelen
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Verjaardagen
Bliezen kaarsjes uit…
Proficiat aan alle leerlingen die in februari jarig waren!

Bilaal (K1A)
Yasmina (K1A)

Sham (K3)

Abdulah (K1B)
Anisia Maria (K1B)
Younes (K1B)

Madison (L1)

Iasmina (L3)
Bailey (L3)
Dilara (L4)
Ahmed (L4)

Ahmed (K2)
David (K2)

Abdelrahman (L2)
Amir (L2)
Lobke (L2)

Marieke (L4)
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Suweys (L2)

Maxim (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!

Spaaracties

Kroonkurkjes

Batterijen

Dopjes

Zebrapad vzw verzamelt
kroonkurkjes om het onderzoek te
steunen naar de behandeling van het
Ehlers-Danlos Syndroom.

Bebat wil samen met ons alle
gebruikte batterijen een nieuw leven
geven en daarom zamelen we ze in.

BC Geleidehonden verzamelt dopjes
om de opleiding van geleide-honden
te steunen. Ook is dit goed voor ons
milieu.

Alle soorten kroonkurkjes
zijn heel erg welkom!

Alle soorten lege batterijen zijn
welkom!

Alle soorten dopjes
zijn heel erg welkom!

Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2022
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