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Introductie
In maart genoten we van de eerste lentezon, waren we in de klas zeer creatief en kregen we ons
lenterapport te zien. Een spannende maand was het dus zeker wel. In deze editie vinden jullie een
overzicht van deze eerste lentemaand. We leggen even kort uit wat u mag verwachten:
 Binnenring:

een overzicht van alle klassen met telkens een foto

 Verjaardagen:
 Kalender:

alle kinderen die deze 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 dino-memo-ganzenbord
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Binnenring

K1A

K1B

“We bezoeken het kippenhok!”
Op de foto: Lorena, Abdulahi, Yasmina en juf Keshia

“We fietsen naar de kippen.”
Op de foto: K1B
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K2

K3

“We spelen een dino-memo-ganzenbord!”
Op de foto: Noah, Ahmed en Sara

“Ik zoek in de letterhoek!”
Op de foto: Rares

L1

L2

“We gaan voor het eerst zwemmen!”
Op de foto: L1

“We houden een meetcircuit!”
Op de foto: Ona en Vlada

L3

Wissel West

“Gezellig lezen in het zonnetje!”
Op de foto: Rares, Mihai en Anwar

“We dramatiseren over krantenartikels.”
Op de foto: Renodeyn en Rafik
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L4

L5

“Wat als mondmaskers geen mondmaskers zijn?”
Op de foto: Andrada en Yasin

“We telen witloof in de klas.”
Op de foto: Imane en Mohamed

Wissel Oost

L6

“We steunen Oekraïne met berichtjes.”
Op de foto: Wissel Oost

“We lezen onder de zon.”
Op de foto: Rayden en Senne

Wereldklas
“We leren juiste zinnen maken!”
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

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

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

Toneel K2 en K3
Onze kleuters mogen
genieten van de
toneelvoorstelling
‘Hier en daar’ in De Spil.

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

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

Toneel L1 en L2
Onze eerste graad mag
genieten van de
toneelvoorstelling
‘SLOK’ in De Spil.
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Menukaart
datum

soep

maaltijd

vrijdag
1 april

bloemkoolsoep

ovenschotel van gehakt en wortelpuree

Lentevakantie
4 t.e.m. 15 april
Paasmaandag
18 april
dinsdag
19 april

courgettesoep

kip met rode kool, appel
en natuuraardappelen

donderdag
21 april

wortelsoep

rundslasagne

vrijdag
22 april

tomatensoep
met balletjes

gepaneerde visfilet met stamppot van groenten

maandag
25 april

wortelpastinaaksoep

vegetarische wokreepjes
en Thaise curry met groenten

dinsdag
26 april

tomaatgroentesoep

kalkoenlapje met gestoofde boontjes
en natuuraardappelen

donderdag
28 april

pompoensoep

Bourgondisch stoofvlees met groenten en frietjes

vrijdag
29 april

bloemkoolsoep

gevogelteballetjes met appelmoes
en natuuraardappelen
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Verjaardagen
Bliezen kaarsjes uit…
Proficiat aan alle leerlingen die in maart jarig waren!

Noah (K2)

Ritaj (L1)
Samira (L2)
Ona (L2)

Adrian (L3)
Leyton (L4)

Riyana (L2)
Alessio (L2)

David (L5)
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Daria-Maria (L6)
Axel (Wissel Oost)

Brugfiguur Katrien

Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2022
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