
 

Februari 2023 Schooljaar 2022-2023 Editie 35 

 

 
 

Introductie 

Februari behoort tot het verleden en er viel weer heel wat te beleven op onze school. Een sportdag, 

leerrijke activiteiten en uiteraard ook carnaval. In deze editie vinden jullie een overzicht van de  

maand februari. 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 schilderen een trommel.” 

Op de foto: Adam 

K1 
 

“We vieren carnaval!” 

Op de foto: P en K1 
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K2 
 

“We sorteren met prinses Viesvuilland.” 

Op de foto: K2 

K3 
 

“We oefenen de getallen op de iPad.” 

Op de foto: Matthis en Bogdan 

 
 

 
 

L1 
 

“We genieten van de sportdag.” 

Op de foto: L1 

Nimo 1 
 

“Het is een fantastische sportdag!” 

Op de foto: Nimo 1 

 
 

 
 

L2 
 

“We rapen afval in de Groenestraat.” 

Op de foto: Aythen en Eva (vooraan) 

Nimo 2 
 

“Makka leest ons voor in het Russisch!” 

Op de foto: Makka (r) en Nimo 2 
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L3 
 

“We schilderen onze maskers.” 

Op de foto: Hamzh, Fatma en Riyana 

Wodo 
 

“We onderzoeken symmetrie!” 

Op de foto: Jessica en Lies 

 
 

 
 

L4 
 

“We maken gevechtsrobotten!” 

Op de foto: Alizée, Julia en Leen 

L5 
 

“We genieten van een gezonde brunch.” 

Op de foto: L5 (meisjes) 

 
 

 
 

L6 
 

“We maken een doolhof van LEGO!” 

Op de foto: Younes, Chloe en Leen 

Wereldklas 
 

“We vormen een nieuw groepje.” 

Op de foto: Rimah, Mostafa en Ahmed 
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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 

 

    

Koekenverkoop 
Onze jaarlijkse 

koekenverkoop gaat 

door en de opbrengst 

gaat naar een klimmuur. 

Zwemmen L3 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

Pyjamadag 
We steunen de 

campagne van ‘Bednet’ 

en komen in onze 

pyjama naar school. 

Zwemmen L3 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

 

    

Verkeersquiz L5 
De mensen van 

politiezone RIHO komen 

op bezoek om een 

verkeersquiz te spelen! 

Sportdag L6 + Wodo 2 
Onze oudste leerlingen 

gaan eerst bowlen en 

mogen zich daarna 

uitleven in LAGO! 

Zwemmen L3 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

Zwemmen L3 
Breng zeker jullie 

zwemgerief mee want 

jullie gaan zwemmen! 

 

   

Uitstap KOERS 
De smurfen van L2 

bezoeken het museum 

KOERS in Roeselare. 

Lenterapport 
Het lenterapport wordt 

meegegeven. Hebben 

onze leerlingen hun 

best gedaan? 

Lentevakantie 
Leerlingen, juffen en 

meesters genieten van 

een welverdiende 

vakantie…  
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Menukaart 

 

datum soep maaltijd 

donderdag 

2 maart 
brunoisesoep vol-au-vent met balletjes, champignons en frietjes 

vrijdag 

3 maart 

tomatensoep 

met balletjes 
macaroni, vegetarische blokjes en champignons 

maandag 

6 maart 
pompoensoep 

kalfsburger met gestoofde erwten 

en aardappelpuree 

dinsdag 

7 maart 
bloemkoolsoep wokschotel van kip en zoetzure saus en rijst 

donderdag 

9 maart 
tomaatgroentesoep Bourgondisch stoofvlees en frietjes 

vrijdag 

10 maart 
kervelsoep 

gestoofd kalkoenlapje met regenboogwortelen 

en natuuraardappelen 

maandag 

13 maart 
parmentiersoep 

kalfsburger met gestoofde erwten 

En aardappelpuree 

dinsdag 

14 maart 

tomatensoep 

met balletjes 

visplankje met tuinkruidensaus 

en venkelpuree 

donderdag 

16 maart 
champignonsoep balletjes in tomatensaus met groenten en frietjes 

vrijdag 

17 maart 
courgettesoep spirelli met ham, erwten en prei 

maandag 

20 maart 
kervelsoep 

witte pens met appelmoes 

en natuuraardappelen 

dinsdag 

21 maart 

wortel 

pastinaaksoep 

spaghetti met groentenbolognaise 

en gemalen kaas 

donderdag 

23 maart 
pompoensoep Hongaarse goulash en frietjes 

vrijdag 

24 maart 
bloemkoolsoep boomstammetje 

maandag 

27 maart 
champignonsoep wokschotel van kip met Chinese groenten en rijst 

dinsdag 

28 maart 
brunoisesoep gepaneerde vis met preipuree 

donderdag 

30 maart 
Paassoep 

Paasburger met Stroganoffsaus, groentjes 

en gebakken aardappelen 

vrijdag 

31 maart 
erwtensoep ovenschotel 
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Verjaardagen 

 

Bliezen kaarsjes uit… 

Proficiat aan alle leerlingen die in februari jarig waren! 

 

  
Bilaal (K1) 

Sama (K1) 

Yasmina (K1) 

Abdulah (K2) 

Anisia (K2) 

Younes (K2) 

 

    

Ahmed (K3) Sham (L1) Senjurr (L1) 

Madison (L2) 

Thorben (Nimo) 

Abdelrahman (L3) 

Amir (L3) 

Lobke (L3) 

Almedina (Nimo) 

 

   

Gianni (Wodo) 

Suweys (L3) 

Sabah (Wodo) 

Yasmina (L4) 

Bailey (L4) 

Ahmed (L5) 

Dilara (L5) 

Marieke (L5) 

 

Geboortes 

 

Ooievaar vloog over… 

Proficiat aan de familie van Fayeley. 

Ze heeft er op 26 februari een zusje bijgekregen, namelijk Jayeley. 
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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 | 2023 
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