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Introductie
De eerste periode tot aan de herfstvakantie behoort al tot het verleden. In oktober stond het bos
centraal en dat is duidelijk merkbaar aan de foto’s. In deze editie vinden jullie een overzicht van
deze 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 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
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Binnenring

Peuters

K1

“We klimmen en klauteren in het bos!”
Op de foto: Ilani, Sebastian en Meriyem

“We leren tellen tot 4!”
Op de foto: Sebastian en Andy
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K2

K3

“We zoeken blaadjes in het bos.”
Op de foto: Hava en Skye

“We schilderen een herfsttekening!”
Op de foto: Clara Maria en Alessia

L1

Nimo 1

“We starten ons thema met een herfstwandeling!”
Op de foto: L1

“We genieten van het bos!”
Op de foto: Nimo 1 en Nimo 2

L2

Nimo 2

“We bezoeken het bos.”
Op de foto: Mayar, Lenthe en Eva

“We zoeken naar paddenstoelen.”
Op de foto: Quinten en David
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L3

Wodo 1

“We leren veilig oversteken!”
Op de foto: Riyana

“De kippen zijn terug van weggeweest.”
Op de foto: Lyna

L4

L5

“Onze juf treedt in het huwelijksbootje!”
Op de foto: L4

“We creëren onze eigen raket.”
Op de foto: Pola, Makka, Maryam en Dilara

Wodo 2

L6

“We ravotten in het bos!”
Op de foto: Wodo 2

“We overleven een gasaanval tijdens WO I.”
Op de foto: David
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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 Peuters
Welpjes

BS Ring K1
Leeuwen

BS Ring K2
Zonnetjes

BS Ring K3
Vlindertjes

BS Ring L1
Mol en Beer

Nimo 1
Monsters

BS Ring L2
Smurfen

Nimo 2
Minions

BS Ring L3
Minions

Wodo 1
Harry Potter

BS Ring L4
Emoji’s

BS Ring L5
Lego

Wodo 2
Emoji’s

BS Ring L6
Kippen
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Kalender

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

Zwemmen L6
en Wodo 2
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Bezoek aan CLB
De leerlingen van L1
brengen een bezoek
aan het CLB.

Uitstap L3 en L4
De leerlingen van de
tweede graad bezoeken
‘De Blankaart’.

Vrije dag
We herdenken het
einde van de Eerste
Wereldoorlog.
Dit doen we thuis.

Toneel K2 en K3
De kleuters van K2 en
K3 genieten van een
toneelvoorstelling
in ‘De Spil’.

Zwemmen L6
en Wodo 2
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Toneel P en K1
Onze jongste leerlingen
genieten van een
toneelvoorstelling
in ‘De Spil’.

Zwemmen L6
en Wodo 2
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!

Voorleesweek
Deze week staat
volledig in teken van het
voorlezen! 

Bezoek van auteur
In L3 en Wodo 1 komt
een auteur op bezoek!

Zwemmen L6
en Wodo 2
Breng zeker jullie
zwemgerief mee want
jullie gaan zwemmen!
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Menukaart
datum

soep

maaltijd

maandag
7 november

seldersoep

kaasburger met gestoofde erwten
en natuuraardappelen

dinsdag
8 november

wortelsoep

kip drumstick met appelmoes
en natuuraardappelen

donderdag
10 november

parmentiersoep

vegetarische lasagne

Wapenstilstand / Vrije dag
11 november
maandag
14 november

wortelsoep

spaghetti bolognaise
met kippengehakt van de chef

dinsdag
15 november

courgettesoep

cordon bleu met gestoofde wortelen
en aardappelpuree

donderdag
17 november

brunoisesoep

vol-au-vent met frietjes

vrijdag
18 november

tomatensoep
met balletjes

boomstammetje en stamppot van spruiten
met vegetarische reepjes

maandag
21 november

pompoensoep

gevogelte blinde vink met gestoofde snijbonen
en natuuraardappelen

dinsdag
22 november

bloemkoolsoep

heekfilet met stamppot van witloof

donderdag
24 november

tomaatgroentesoep

schnitzel in Provençaalse saus
met frietjes

vrijdag
25 november

kervelsoep

kalkoenlapje met gestoofde broccolimix
en natuuraardappelen

maandag
28 november

parmentiersoep

wokschotel met tofu en Chinese groenten
in zoetzure saus

dinsdag
29 november

brunoisesoep

gepaneerde visfilet en venkelpuree
met tomatenblokjes
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Verjaardagen
Bliezen kaarsjes uit…
Proficiat aan alle leerlingen die in oktober jarig waren!

Aymen (K1)
Halima (K1)
Katara (K1)

Yasir (K2)
Siebe (K2)

Bogdan (K3)
Matteo-Denis (K3)

Denis-Matei (L1)

Maxine (Nimo 1)
Zahra (Nimo 1)

Marwa (L3)
Milena (L3)

Melak (L3)
Andrei-Mihai (L4)
Shirlay (L4)
Anas (L5)

Sami (L4)

Zoë (Wodo 2)
Farhan (L5)
Salma (L6)

Geboortes
Ooievaar vloog over…
Proficiat aan de familie Redae.
Lindana en Mekseb hebben er deze maand een zusje bijgekregen,
namelijk Haben.
Ook een dikke proficiat aan de familie van Lorena. Ook zij kreeg
er een zusje bij, dat luistert naar de naam Iris Nicol.
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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

Zespri

Batterijen

Dopjes

Onze school neemt deel aan de
stickeractie van Zespri en spaart
voor een groot aantal kleine ballen
voor op de speelplaats.

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.

Stickers die je op de kiwi’s vindt
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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