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Introductie 

Het nieuwe schooljaar is wederom gestart en onze leerlingen hebben al meteen tal van activiteiten 

beleefd. De eerste editie van het nieuwe schooljaar belooft dus al meteen een heel interessante editie 

te worden. 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 
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Binnenring 

 
 

 
 

Peuters 
 

“We experimenteren met krijt.” 

Op de foto: Halima, Katara, Ilani en Rahmo 

K1 
 

“We maken een grote treinreis.” 

Op de foto: Andy en Logan 
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K2 
 

“We versieren onze schattenmap!” 

Op de foto: Younes, Lily en Anisia 

K3 
 

“We maken kennis met de klaspop Pompom.” 

Op de foto: Ahmed en Walid 

 
 

 
 

L1 
 

“We vonden het super aan zee!” 

Op de foto: L1 

Nimo 1 
 

“We dansen op het straplied.” 

Op de foto: Nimo 1 

 
 

 
 

L2 
 

“We spotten bootjes aan zee!” 

Op de foto: Larina, Lorenzo, Aliya en Ritaj 

Nimo 2 
 

“We dansen op het straplied.” 

Op de foto: David, Jayden, Thorben, 

Quinten en Louna 
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L3 
 

“We lezen in de leeshoek.” 

Op de foto: Fabrice, Ona, Hamzah en Lera 

Wodo 1 
 

“We gaan op stap met een plattegrond.” 

Op de foto: Wodo 1 

 
 

 
 

L4 
 

“We knutselen emoji’s met propjes!” 

Op de foto: Mihai, Sami, Andrei en Anwar 

L5 
 

“We leerden over notenbalken.” 

Op de foto: Cecilia, Marieke, Elyass en Leyton 

 
 

 
 

Wodo 2 
 

“We wassen alles op wieltjes!” 

Op de foto: Wodo 2 

L6 
 

“We werken rond een magisch figuur.” 

Op de foto: Rayan, Dwayne, Babette en Chelsey 
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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 
 

 

 
 p. 4  



 

Gezonde voeding 

 

Steun van stad Roeselare 

Heel wat kinderen eten onvoldoende gezond of ontbijten niet. Nochtans heeft gezond eten een 

gunstige invloed op hun gezondheid, leerprestaties en concentratievermogen. 

Wij vinden dat iedere kind recht heeft op betaalbare en gezonde voeding op school. Daarom nemen 

we dit schooljaar deel aan 2 projecten om de toegang tot gezonde voeding op school te vergroten! 

Dankzij de financiële steun van STAD ROESELARE ‘Superfood voor jonge helden’ 

konden we nu ook in september starten met onze wekelijkse fruitdag. Dankzij 

onze fruitouder Linda (mama van Wolf en Auke) worden deze wekelijks versneden 

en verdeeld. Daarbij wordt iedere klas ook wekelijks voorzien van een fruitmand 

met vers, heerlijk fruit die telkens op maandag door fruithandelaar Hoorn uit 

Rumbeke wordt geleverd. 

De kinderen in de voor- en naschoolse opvang kunnen dankzij deze financiële steun  

genieten van een heerlijk ontbijt of vieruurtje dankzij de medewerking van bakkerij 

Bolleke uit de Westlaan. Iedere morgen staan er lekkere croissants, pistolets, 

koffiekoeken of brood, … klaar die door Petra  (mama van Eva) worden 

afgehaald. Deze worden tijdens onze opvang aangeboden door onze vrijwilligers. 

(Petra, Brenda (oma van Lily) en juf Jolien C.) 

Door dit project kunnen wij nu ook op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagvoormiddag gratis 

verse groentesoep van slagerij Didier uit de Mandellaan aanbieden aan onze kleuters. Sophie  (mama 

van Milan) en Kristof (buschauffeur) zorgen ervoor dat dit dagelijks klaar staat in de kleuterzaal.  

Dankzij al deze vrijwilligers kunnen wij ervoor zorgen dat uw kind maximaal kan genieten van 

gezonde voeding! 

Deze actie loopt van september tot eind januari. Van februari tot juni kunnen we een tweede 

aanvraag indienen om financiële steun te krijgen. We houden jullie verder op de hoogte of deze actie 

zal doorlopen. 

Als hartelijke school willen we zorgen voor een gezonde maaltijd voor 

élke leerling.  

Brood(doos)nodig wil de scholen ondersteunen in het voorzien van een 

gezonde maaltijd voor ieder kind. Dit doet ze door iedereen in én rond 

de school (ouders, grootouders, familieleden, buurtbewoners én lokale burgers) warm te maken om 

via een solidaire bijdrage de leerlingen te trakteren op een gezonde én lekkere maaltijd, warm of 

koud. Met als doel zo weinig mogelijk leerlingen met honger op de schoolbanken én gelijkere 

onderwijskansen voor ieder kind. 

Doe jij ook mee ? Ben je dit project genegen en wil je een bijdrage leveren?  

https://enchantevzw.be/brooddoosnodig/#brooddoos-doneren   

Hoe werkt het? 

1. Kies onze school 

2. Kies wat je graag trakteert 

3. Bevestig je keuze en zij zorgen dat je gulle gift goed terechtkomt 
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Kalender 

 

    

Vrije dag 
Leerlingen, juffen en 

meesters genieten van 

een welverdiende 

vrije dag. 

Zwemmen L2 + Nimo 

Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

Bioscoop 
De oudste leerlingen 

maken zich op voor een 

documentaire in de 

bioscoop! 

Uitstap naar het bos 
De leerlingen van L5 

gaan in de namiddag 

op ontdekking 

in het Sterrebos. 

 

    

Uitstap naar het bos 
Onze kleuters bezoeken 

allemaal het bos en dit 

voor een hele dag. 

Chrysantenverkoop 
Er worden chrysanten 

verkocht ten voordele 

van onze school. 

Zwemmen L2 + Nimo 

Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

Chrysantenverkoop 
De bestelde chrysanten 

kunnen afgehaald 

worden op school. 

 

    

Uitstap naar het bos 
De leerlingen van L1, L2 

en Nimo snuiven de 

gezonde boslucht op 

in de namiddag. 

Chrysantenverkoop 
Er worden chrysanten 

verkocht ten voordele 

van onze school. 

Zwemmen L2 + Nimo 

Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

Fietscontrole 
De fietsen van onze 

leerlingen worden 

gecontroleerd. 

Is de fiets in orde?  
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Oudercontact 
Het herfstrapport wordt 

besproken: hebben al 

onze leerlingen hun 

uiterste best gedaan? 

Chrysantenverkoop 
De bestelde chrysanten 

kunnen afgehaald 

worden op school. 

Herfstvakantie 
Leerlingen, juffen en 

meesters genieten van 

een welverdiende 

vakantie…  

 

 

 

 

Tekenfundactie 

 

Project van het kleuter 

Onze kleuters doen mee aan een tekenfundactie. Dat is leuk voor hen: hun tekening komt op allerlei 

leuke spulletjes en ze krijgen een eigen webshop om die te verkopen (vanaf 14 november en dit 

gedurende drie weken). De opbrengst gaat integraal naar de school, die spaart voor een update van 

de speelplaats van de kleuters. 

 

 

Boodschap van de Vredesduif 

 

Project van het lager 

Onze leerlingen van het lager doen opnieuw mee aan de ‘Boodschap van de Vredesduif’. Vorig jaar 

vielen we in de prijzen en werd dit project uitgewerkt samen met de leerkrachten 

levensbeschouwelijke vakken. Ditmaal zetten onze klastitularissen hun schouders onder dit project. 

Het onderwerp luidt: ‘Geen ruzie of pesterijen, maar verzoening!’ en onze leerlingen worden 

opnieuw uitgedaagd om iets creatief uit te werken. Op 11 november volgt dan de uitreiking. 
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Menukaart 

 

datum soep maaltijd 

Facultatieve vrije dag 

3 oktober 

dinsdag 

4 oktober 
wortelsoep 

gevogelte braadworst, rode kool met appel 

en natuuraardappelen 

donderdag 

6 oktober 
parmentiersoep vol-au-vent met champignons en frietjes 

vrijdag 

7 oktober 
pompoensoep gevogelte burger met stamppot van prei 

maandag 

10 oktober 
wortelsoep 

kip drumstick met appelmoes 

en natuuraardappelen 

dinsdag 

11 oktober 
courgettesoep gepaneerde vis met stamppot van pastinaak 

donderdag 

13 oktober 
brunoisesoep vegetarische reepjes met groentengyros en frietjes 

vrijdag 

14 oktober 

tomatensoep 

met balletjes 

gevogelte chipolata met spinazie in room 

en natuuraardappelen 

maandag 

17 oktober 
pompoensoep blinde ving gevogelte in Provençaalse saus en rijst 

dinsdag 

18 oktober 
bloemkoolsoep 

boomstammetje, gestoofde erwten en wortelen 

en natuuraardappelen 

donderdag 

20 oktober 
tomaatgroentesoep Luiks kalkoenstoofvlees met groenten en frietjes 

vrijdag 

21 oktober 
kervelsoep 

kalkoenlapje, bloemkool in kaassaus 

en natuuraardappelen 

maandag 

24 oktober 
parmentiersoep spaghetti carbonara en gemalen kaas 

dinsdag 

25 oktober 
brunoisesoep 

gevogelte chipolata met gestoofde broccolimix 

en natuuraardappelen 

donderdag 

27 oktober 
courgettesoep 

gepaneerde vis, currysaus met groentjes 

en aardappelpuree 

vrijdag 

28 oktober 

pompoensoep 

met spinnetjes 
spookburger, griezelmoes en frietjes 

Herfstvakantie 

31 oktober - 6 november 
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Verjaardagen 

 

Bliezen kaarsjes uit… 

Proficiat aan alle leerlingen die in september jarig waren! 

 

  
Amina (K2) 

Syara (K2) 

Milan (K3) 

Eusebio (K3) 

Sofia (K3) 

 

   

Milas (L1) Ma’Idah (L3) 

Milena (L3) 

Louna (Nimo 2) 

Sadiya (L4) 

 

   

Lyna (Wodo 2) Zuzanna Z. (L5) 

Rayden (L6) 

Abderrahim (L6) 

 

 

Geboortes 

 

Ooievaar vloog over… 

Proficiat aan de familie Steen. 

Nienke kreeg er op 1 juli een zusje bij, namelijk Fem. 
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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! 

 

 
 

 

Leren fietsen 

 

Fietslessen herfstvakantie 

Het is goed voor de motoriek, zelfstandigheid, veiligheid, … kortom: een belangrijke 

basisvaardigheid. Je kan je kind vanaf nu inschrijven voor fietslessen in de herfstvakantie! 
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Leren zwemmen 

 

Zwemlessen Sportoase 

Kinderen krijgen zwemlessen op school, maar voor heel wat kinderen zijn extra zwemlessen nodig. 

Deze zwemlessen kunnen gevolgd worden in de Sportoase in Roeselare. Er is echter wel een 

wachtlijst, maar het loont zeker de moeite om je zoon of dochter in te schrijven. 

 

 45 minuten les op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag tijdens het jaar. 

OF 

 Een cursus tijdens de schoolvakantie (elke dag 40 minuten in de vakantie). 

 De kostprijs bedraagt €95 of €47,50 met de vrijetijdspas. 

 

Inschrijven kan aan de balie van het zwembad of via de website https://sportoase.be/nl/kids. 

En daar kies je voor de optie ‘zwemschool’. 

 

 

 

 

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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