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Introductie 

De voorlaatste maand van het schooljaar is voorbij en het was een maand die nog lang in het 

geheugen van onze kinderen zal gegrift staan. Het schoolfeest, de schoolreis, Moederdag en vele 

extra vrije dagen. Wat een knalmaand was mei! We leggen even kort uit wat u mag verwachten: 

 Binnenring: een overzicht van alle klassen met telkens een foto 

 Verjaardagen: alle kinderen die deze 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. 
Een verfrissend ijsje 
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Binnenring 

 
 

 
 

K1A 
 

“We maken een bananenmilkshake!” 

Op de foto: Logan en Maithy 

K1B 
 

“We bezoeken de dokter!” 

Op de foto: K1B 
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K2 
 

“We kleuren het cijfer vier!” 

Op de foto: Ahmed en Anas 

K3 
 

“We bewegen in de bibliotheek!” 

Op de foto: Milas, Nicole en Maya 

 
 

 
 

L1 
 

“We bakken koekjes voor Moederdag.” 

Op de foto: Milana, Eva, Aythen, Andra en Brailey 

L2 
 

“We gaan op bezoek bij STAP!” 

Op de foto: Mina, Amir en Fabrice 

 
 

 
 

L3 
 

“We smullen van een waterijsje!” 

Op de foto: Mia, Leana, Anwar en Leen 

Wissel West 
 

“We doen alles met de bal!” 

Op de foto: Lies 
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L4 
 

“Als Boeboeks op het schoolfeest.” 

Op de foto: L4 

L5 
 

“We kregen een gratis boek!” 

Op de foto: Chelsey en Chloe 

 
 

 
 

Wissel Oost 
 

“We stippelen een wandeling uit.” 

Op de foto: Robbe 

L6 
 

“We maken ons Moederdagcadeau!” 

Op de foto: Nema en Julia 
 

 
 

Wereldklas 
 

“We bouwen een huis!” 

Op de foto: Maya en Mansour 
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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 

 

    

Pinkstermaandag 
Deze feestdag bezorgt 

ons een extra vrije dag! 

Start grote toetsen 
Het startschot wordt 

gegeven voor de grote 

toetsen. Hiervoor kreeg 

iedereen een planning 

mee naar huis! 

Zwemmen L1 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

OVSG-toetsen L6 
Onze laatstejaars 

maken de jaarlijkse 

grote toetsen, ze kregen 

hiervoor een planning. 

 

    

Zwemmen K3 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

Honkietonkie L1-L2 
Onze eerste graad mag 

zich nog eens volledig 

uitleven op deze 

sportieve activiteit. 

Wielerpiste L3 
De leerlingen van 

juf Virginie bezoeken 

de wielerpiste. 

Wielerpiste WW 
De leerlingen van 

juf Suzanne bezoeken 

de wielerpiste. 

 

    

Sleepover 
De oudste leerlingen 

brengen de nacht door 

op school. 

Zwemmen K3 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

Oudercontact 
Het laatste 

oudercontact van het 

schooljaar. Spannend! 

Proclamatie 
Onze schoolverlaters 

krijgen hun getuigschrift 

en worden gehuldigd. 
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Nieuwe 
inschrijvingen 

 
In de eerste week 
van juli en vanaf 15 

augustus kan u uw kind 

inschrijven op onze 

school. Gelieve eerst 

telefonisch een afspraak 

te maken. 

Overgang K3-L1 
Ook voor onze oudste 

kleuters die de overgang 

maken naar L1 is er een 

proclamatie. 

Vrije dag 
Een vrije dag voor de 

leerlingen, maar de 

leerkrachten krijgen op 

deze dag zélf les! 

Start zomervakantie 
Leerlingen, juffen en 

meesters genieten van 

een welverdiende 

zomervakantie!  

Open klasdag gaat door op vrijdag 26 augustus. 

 

Menukaart 
 

datum soep maaltijd 

donderdag 

2 juni 
wortelsoep vol-au-vent met champignons en frietjes 

vrijdag 

3 juni 
courgettesoep 

visblokjes in Stroganoffsaus 

met aardappelpuree 

Pinkstermaandag 

6 juni 

dinsdag 

7 juni 

wortel 

pastinaaksoep 

vegetarische balletjes in currysaus 

met groenten en rijst 

donderdag 

9 juni 
pompoensoep Hongaarse goulash met frietjes 

vrijdag 

10 juni 
bloemkoolsoep gevogelte krokantje met stamppot van prei 

maandag 

13 juni 
courgettesoep spaghetti bolognaise met gemalen kaas 

dinsdag 

14 juni 
broccolisoep 

gemarineerde kipfilet met gestoofde erwtjes en worteltjes 

en natuuraardappelen 

donderdag 

16 juni 

tomatensoep 

met balletjes 
Bourgondisch stoofvlees met frietjes 

vrijdag 

17 juni 
wortelsoep 

gevogelte braadworst met appelmoes 

en natuuraardappelen 

maandag 

20 juni 

wortel 

pastinaaksoep 
macaroni in kaassaus met ham en gemalen kaas 

dinsdag 

21 juni 
pompoensoep gepaneerde vis met stamppot van groenten 

donderdag 

23 juni 
kervelsoep balletjes in paprikaroomsaus en frietjes 

vrijdag 

24 juni 
tomaatgroentesoep 

rundshamburger met zuiderse groentenmix 

In tomatensaus 

Geen warme maaltijden in de laatste schoolweek! 
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Verjaardagen 

 

Bliezen kaarsjes uit… 

Proficiat aan alle leerlingen die in mei jarig waren! 

 

 

 

  

Alessia (K2) Lenthe (L1) 

 

 

 

  

Auke (L2) Wolf (L3) 

Elody (L3) 

 

 

 

  

Maryama (L4) 

Mary-Lynn (L4) 

Mohamed (L5) 

Mateo (L6) 

Nema (L6) 

Céderick (L6) 
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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! 

 

 
 

 

 

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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