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Introductie
Het schooljaar 2021-2022 zit er volledig op. Het was alweer een schooljaar dat lang in ons geheugen
zal gegrift staan. Vooral de schoolverlaters zullen met plezier terugdenken aan hun schoolloopbaan
van het lager. In deze laatste editie vinden jullie een overzicht van de maand juni.
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 en volgende maand(en) jarig waren en zijn

belangrijke datums van de volgende maand

 Brugfiguur:

alle gegevens van onze brugfiguur Katrien

o.a.
Mateo wint dartstornooi
 p. 1-5

Verjaardagen
 p. 6

Kalender
 p. 7

Schoolverlaters studeren af…
 p. 7

Binnenring

K1A

K1B

“We vieren de verjaardag van juf Martine.”
Op de foto: K1A

“Met de caravan gaan we op reis!”
Op de foto: K1B
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K2

K3

“We maken een huisje voor de drie biggetjes!”
Op de foto: Alessia, David en Sara

“Watergewenning in het zwembad.”
Op de foto: Rares, Amira, Khorshid en Adelina

L1

L2

“We doen een leuk rekenhoekwerk.”
Op de foto: Aythen en Damian

“We spelen reuze twister op Honkie Tonkie!”
Op de foto: L2

L3

Wissel West

“We bezoeken de wielerpiste.”
Op de foto: Leana, Leen, Alizee en Shirlay

“We doen aan sumoworstelen!”
Op de foto: Zoë en Lies
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L4

L5

“We ontbijten samen in de klas.”
Op de foto: Girls van L4 

“Ik ben de Franse kampioen van de klas!”
Op de foto: Dwayne

Wissel Oost

L6

“We chillen op het springkasteel.”
Op de foto: Layla, Anouk en Kjenta

“We blijven op school overnachten!”
Op de foto: L6

Wereldklas
“We tonen hoeveel woordjes we al kennen!”
Op de foto: Mansour, Damian en Denis
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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
Emoji’s

BS Ring L5
Lego

BS Ring L6
Kippen

Wissel West
Jungle

Wissel Oost
Harry Potter
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Afscheid

Bedankt Tonia
Bedankt Tonia, om de voorbije jaren zo goed voor onze kindjes in de opvang te zorgen!
Op de foto: Joke, Tonia en Brigitte

Dartstornooi

Dartstornooi
Mateo (L6) won het dartstornooi, Inah Marie (L5) werd tweede en Rayan (L5) derde!
Op de foto: Mateo krijgt de gouden medaille van juf Julie
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Verjaardagen
Bliezen (en blazen) kaarsjes uit…
Proficiat aan alle leerlingen die in juni jarig waren en in juli en augustus jarig zijn!

Patrik (K1)
Hava (K1)
Diana-Almira (K1)
Fahad (K1)

Hanifa (K2)
Logan (K2)
Sara (K2)

Adelina (K3)
Rares (K3)
Mansour (K3)
Nicole (K3)
Anas (K3)

Emina (L1)
Selim (L1)
Aythen (L1)
David (L1)
Andra (L1)
Eva (L1)
Milana (L1)
Abdi (L4)

Damian (L1)
Maryam (L2)
David (L2)
Fabrice (L2)

Milan (L2)
Lera (L2)
Zeijnepa (L2)
Siebe (L3)
Aliya (L3)
Leen (L3)

Aysha (L3)
Julia Z. (L3)
Ferre (L4)
Dieuwke (L4)
Elyass (L4)

Mia (L3)
Mihai (L3)
Anwar (L3)
Milan (L4)
Ferre (L4)
Cecilia (L4)
Aurelie (L4)
Jusef (L4)
Zuzanna G. (L4)

Chelsey (L5)
Chloe (L5)
Arian (L5)
Eddy (L5)
Lies (Wissel Oost)
Rafik (Wissel Oost)

Renodeyn (Wissel West)
Jana (Wissel Oost)
Yassimin (L5)
Rayan (L5)
Imane (L5)
Farhan (L6)
Yasmine (K2)

Abdirahman (Wissel Oost)
Daria M. (L6)
Andrei (L6)
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Kalender

Start zomervakantie
Leerlingen, juffen en
meesters genieten van
een welverdiende
zomervakantie! 

Nieuwe inschrijvingen
Ouders kunnen in de
eerste week van juli
hun zoon/dochter
inschrijven.

Nieuwe inschrijvingen
Ouders kunnen
vanaf 16 augustus
hun zoon/dochter
inschrijven.

Open klasdag
Benieuwd naar de
nieuwe klas? Tijdens
deze namiddag komen
jullie al heel wat te
weten.

Schoolverlaters

We wensen onze schoolverlaters veel succes toe in het middelbaar!

Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2022
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