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Introductie 

De eerste maand van 2023 is voorbijgevlogen! Onze leerlingen hebben hun tweede rapport van het 

schooljaar gekregen en heel wat ouders kwamen naar het oudercontact. 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: 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 halen speelgoed uit het ijs.” 

Op de foto: Abdulahi, Fayeley, Bilal, Halima en Aymen 

K1 
 

“We knippen eenvoudige vormen uit.” 

Op de foto: Anneliese, Hadzera en Meryem 
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K2 
 

“We leren onze naam schrijven!” 

Op de foto: Amina en Syara 

K3 
 

“We spelen doktertje.” 

Op de foto: Matteo, Abbas en Ahmed 

 
 

 
 

L1 
 

“We genieten van het lezen!” 

Op de foto: Sham en Amira 

Nimo 1 
 

“We maken vetbollen voor de vogels.” 

Op de foto: Nimo 1 

 
 

 
 

L2 
 

“We knutselen met krijt.” 

Op de foto: Brailey en Zeynepa 

Nimo 2 
 

“We leren sorteren!” 

Op de foto: Jayden en Thorben 
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L3 
 

“We bouwen met lego als we klaar zijn.” 

Op de foto: Alessio 

Wodo 
 

“Het leeuwtje van de Tour de France!” 

Op de foto: Renodeyn 

 
 

 
 

L4 
 

“We verklanken dieren.” 

Op de foto: Lacey, Lyana, Lenthel en Elody 

L5 
 

“We bezoeken het museum KOERS!” 

Op de foto: Andrada en Leyton 

 
 

 
 

L6 
 

“We schilderen op doek.” 

Op de foto: Leen en Ansar 

Wereldklas 
 

“We spelen kleurendomino!” 

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 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 

 

    

Zwemmen L4 + Wodo 1 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

Dikketruiendag 
We komen naar school 

en dragen voor één keer 

een extra dikke trui. 

Alles met de bal 
L3, L4 en Wodo 1 

ontdekken in de 

voormiddag alle soorten 

sporten met een bal. 

Sportdag 2e graad 
L3, L4 en Wodo 1 

trekken hun sportkledij 

aan want ze gaan een 

dagje bewegen! 

 

    

Open klasdag 
De peuterklas en 

kleuterklassen openen 

hun deuren voor een 

open klasdag. 

Zwemmen L3 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

Leerlingenraad 
Onze leerlingenraad 

komt samen o.l.v. juf 

Jolien en meester Siebe. 

Sportdag 1e graad 
L1, L2 en Nimo trekken 

hun sportkledij aan want 

ze gaan een dagje 

bewegen! 

 

    

Carnaval 
De kinderen mogen 

verkleed naar school 

komen. Wie komt naar 

school als een krokodil? 

Krokusvakantie 
Leerlingen, juffen en 

meesters genieten van 

een welverdiende 

vakantie…  

Zwemmen L3 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

Toneel 3e graad 
L5, L6 en Wodo 2 

mogen genieten van de 

toneelvoorstelling 

‘Nautilus’ in De Spil. 
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Menukaart 

 

datum soep maaltijd 

donderdag 

2 februari 
tomaatgroentesoep Hongaarse goulash met groenten en frietjes 

vrijdag 

3 februari 
kervelsoep Thaise kip curry met groenten en rijst 

maandag 

6 februari 
parmentiersoep 

visblokjes met gestoofde wortelen 

en natuuraardappelen 

dinsdag 

7 februari 

tomatensoep 

met balletjes 
spaghetti bolognaise met gemalen kaas 

donderdag 

9 februari 
champignonsoep kalkoenlapje met appelmoes en frietjes 

vrijdag 

10 februari 
courgettesoep chili sin carne met rijst 

maandag 

13 februari 
kervelsoep 

gevogelte chipolata, rode kool met appel 

en natuuraardappelen 

dinsdag 

14 februari 

hartverwarmende 

soep 
liefdesburger in Provençaalse saus met spirelli 

donderdag 

16 februari 
pompoensoep Luikse balletjes met groenten en frietjes 

vrijdag 

17 februari 
bloemkoolsoep winterse paella met kip 

krokusvakantie 

20 t.e.m. 26 februari 

maandag 

27 februari 
wortelsoep 

gevogelte braadworst met gestoofde snijbonen 

en natuuraardappelen 

dinsdag 

28 februari 
courgettesoep rundslasagne 

 

 

 p. 6  



 

Verjaardagen 

 

Bliezen kaarsjes uit… 

Proficiat aan alle leerlingen die in januari jarig waren! 

 

 

 

  
Sebastian (K1) Yinthe (K2) 

 

 

   

Anas (K3) 

Sofi (K3) 

David (K3) 

Eva (K3) 

Elena (L2) 

Aliya (L2) 

Mayar Line (L2) 

Larina (L2) 

Linda (L2) 

Lorenzo (L2) 

 

 

    

Ryenzo (L3) 

Fatma (L3) 

Elena (L4) 

Emma (L4) 

Leana (L4) 

Younes (Wodo 2) 

Ziggy (Wodo 2) 

Beverley (L5) 

Leen (L6) 

Babette (L6) 

Timothy (Wodo 2) 

Sylvie (L6) 

Zaid (L6) 
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Brugfiguur Katrien 

 

Samen op bezoek naar 'De Living' 

Heb je een baby of peuter? Ga mee op bezoek naar ‘De Living’. 

De Living is een leuke ontmoetingsplek waar je andere ouders kan ontmoeten en kan spelen samen 

met je kind. Iedereen is er welkom! 

 

 
 

Voor wie?  Ouders en hun baby en peuter (tot 2,5 jaar). Zwanger? Je bent ook welkom. 

Waar?   De Living, Noordstraat 155 in Roeselare 

Wanneer?  Woensdag 15 februari 2023 van 09.00u tot 11.00u 

Prijs?  GRATIS 

Inschrijven? Contacteer je brugfiguur op school. Katrien gaat mee op bezoek. 

 

 

Zwemlessen 

 Paasvakantie: van 4 t.e.m. 14 april 2023 

 Voor kinderen vanaf 10 jaar (4e leerjaar)  

 10 lessen: elke dag in de voormiddag 1u zwemles 

 Groepen volgens niveau/leeftijd 

 Prijs:  20 euro voor 10 lessen, 10 euro met vrijetijdspas 

 Zwembad Sportoase, Diksmuidsesteenweg 400A 

 Inschrijven: Vrijetijdspunt of brugfiguur Katrien 

 
Eindredactie: meester Stijn | BS Ring-Wissel | 2023 
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