Vrije Basisschool Rodenburg

Kalender

Maandag

16/09

Start schoolproject “verkeer”

Dinsdag

17/09

Woensdag

18/09

Donderdag

19/09

Lessen dode hoek L5/L6

Vrijdag

20/09

Strapdag

Zaterdag

21/09

Zondag

22/09

Menu

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Bloemkoolsoep

Knolseldersoep

Broccolisoep

Tomatensoep

Scharrolletjes

Kippenboomstam

Kalfsblanquette

Texasgebraad

Champignonsoep

Spinaziepuree

Erwtjes wortePrinsessenboonlen
tjes
Aardappelen
Aardappelen

Gestoofde wortelen

Kippenfilet

Aardappelen

Rijst

Quiche

Ananas

In de kijker
Vijfde leerjaar

De leerlingen werkten in verschillende groepjes rond geluid.
Ze probeerden geluid te voelen, te zien,.. Ze berekenden hoe ver ze elkaar konden horen en zochten naar
methodes om hun afstand te verlengen.

In de kijker

Vierde leerjaar

Vierde leerjaar

Ruimtelijke oriëntatie. De kinderen bouwden constructies na. Ze leerden een grondplan lezen.
Bij een constructie het voor-, zij– en bovenaanzicht bepalen.

In de kijker

Tweede kleuter

Kleuters krijgen tegenwoordig heel wat prikkels te verwerken bij vroeger. Daarom organiseren we in het
kleuter af en toe een les yoga.
Dankzij deze lessen verbeteren ze hun motoriek en lichaamshouding. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en
leren zich beter te ontspannen. Ook het concentratievermogen wordt vergroot.

In de kijker

Kleuter

Juf Katelijn ontdubbelde de kleuterklassen. In kleine groepjes konden de kinderen samen een gezelschapsspel spelen. Hierbij leerden ze met elkaar spelen. Hierbij ontdekten ze op een speelse manier de
spelregels.

In de kijker

Derde kleuter

We leerden het lied ‘Het toverkrijtje’.

Derde kleuter

We bakten toverstokkoekjes.

Sporten
Naar jaarlijkse gewoonte nemen we deel aan de SVS loopwedstrijden.
We spreken steeds ter plaatse af waar de leerkrachten uw kind zullen begeleiden gedurende de wedstrijd.
Elke week zal u een link ontvangen waarop u eventueel kan inschrijven voor de wedstrijden.

Wedstrijden :
25/09 : Zwevegem
02/10 : De Lange Munte
09/10 : Don Bosco Kortrijk
16/10 : Wevelgem (Hier mag L2 ook deelnemen)

Nieuw !!!!!!!
We vinden het erg belangrijk dat u als ouder steeds kan mee genieten van alle activiteiten die op onze
school doorgaan. Daarom kozen we dit jaar voor een nieuw en veilig systeem nl.

XXX-XXX

Wat?
Klasbord is een veilige en beschermde omgeving die helemaal ontwikkeld is voor gebruik in het onderwijs.
De leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen en is de enige persoon die nieuwe berichten kan plaatsen op
Klasbord.
Waarom?
In het kader van de nieuwe wetgeving omtrent Informatiebeveiliging en privacy (IBP) willen we een beveiligd platform creëren waarbij enkel de ouders van de kinderen in een bepaalde klas de foto’s en informatie
van hun eigen kinderen te zien krijgen.
Hoe?
Via de klasleerkracht krijgt u een link door waarmee je de klas kan volgen.

Aandacht !!!!

Graag willen we jullie opnieuw warm maken voor een parascolaire activiteit vanuit de cultuurhoek.
Misschien is de KJV (kinder- en jeugdboekenjury Vlaanderen) jullie wel bekend.

KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst van 8 boeken om
te beoordelen. De boeken zijn vorig jaar verschenen, reeds geselecteerd door een volwassenenjury en bevatten boeken van
Nederlandse/Vlaamse auteurs en vertaalde boeken. De kinderen komen samen om telkens 2 boeken te bespreken op een creatieve manier. Noem het een leesclub op kindermaat.

Als je als jurylid alle 8 titels van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen, dan mag je stemmen. Alle stemmen van
heel Vlaanderen worden verzameld en geteld.
In april-mei organiseert men op verschillende plekken in Vlaanderen ontmoetingen met de genomineerde
auteurs en illustratoren en maken we de winnaars bekend.
Heel wat bibliotheken organiseren zelf bijeenkomsten, maar ook lagere en middelbare scholen kunnen na overleg met de coör-

We starten graag leesgroepjes op voor de groepen 2(1ste en 2de lj.), 3 (3de en 4de lj.) en 4(5de en 6de lj.)voor kinderen uit de school(buurt) en dit op
dinator groepjes opstarten. Het blijft wel een parascolaire activiteit.

zaterdagvoormiddag van 10u.30 tot 12u.op volgende data (buiten de vakanties om):
* 28 september: kennismaking en verdeling van de eerste boeken, afspraken
* 9 november
* 14 december
* 25 januari
* 7 maart
* 28 maart: slotstemming
Locatie: Rodenburgschool.
Deze data liggen goed gespreid zodat de kinderen voldoende tijd hebben om per periode gemiddeld 2
boeken uit te lezen. KJV-lezers zijn soms veellezers, soms zoekers naar het voor hen passende genre, ...
Bij de kinderen uit groep 2 worden de boeken voor- of samengelezen. Wat tijd en leesnieuwsgierigheid
zijn voldoende om het te proberen. Dyslectische kinderen zijn ook welkom. Er kunnen Daisy luisterboeken bijgeleverd worden. Gelieve dit wel te melden bij de inschrijving.
Inschrijven kan via isabel.couwet@telenet.be. Het aantal schrijvingen is beperkt. Eind september ontvangen de deelnemers dan een brief met boekenlijst en alle praktische gegevens nog eens op rij.
Vriendelijke groet,
Isabel Couwet en Stéphanie Foulon

Belangrijke data

Jaarkalender
Wanneer ?

Wat ?

30/09

Verlofdag (geen opvang)

01/10

Pedagogische studiedag (opvang)

22/10

Oudercontacten

Toneel 15/02/’20 en 16/02/’20

De leerlingen van het vijfde– of zesde leerjaar die zich nog willen engageren om mee te
spelen in het toneel moeten dit uiterlijk tegen volgende week woensdag laten weten aan
juf Isabelle.

Aandacht !!!!

Sponsors

