Vrije Basisschool
RODENBURG

IVOOR voor ouders
Vrijdag, 18 september 2015

KALENDER
Maandag

21/09

Dinsdag

22/09

Woensdag

23/09

Donderdag

24/09

Vrijdag

25/09

Zaterdag

26/09

Zondag

27/09

SVS loopwedstrijd Zwevegem

Zwemmen L5 + L6

MENU
INTERESSANTE INFORMATIE

MAANDAG
Varkenslap
Aardappelen
Rode kool

DINSDAG
Kaasburger
Aardappelen
Broccolimix

WOENSDAG

DONDERDAG
Goulash
Tarwe
Tomatensalade
Veggie :
Quorn goulash

VRIJDAG
Visburger
Worteltjes
Aardappelen



Website :
www.rodenburgschool.be



Telefoon :
056/211737



Email :
directie@rodenburgschool.be
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Vrije Basisschool
RODENBURG
GEZONDHEIDSBELEID OP ONZE SCHOOL

IVOOR voor ouders

Naast het aanbieden van lessen en leerstof vinden wij het belangrijk op de
Rodenburgschool om onze kinderen op te voeden tot gezonde burgers.
Zo startten we twee jaar geleden met donderdag Veggiedag. Een initiatief dat we
binnen enkele weken terug in de kijker willen zetten.
Kinderen hebben van nature een voorkeur voor zoete smaken. Ze drinken daardoor
nog te vaak frisdrank, fruitsap en gesuikerde melkdranken in plaats van water. Op
school geven we alvast het goede voorbeeld door vooral gezonde dranken aan te
bieden.
Hoeveel moet een kind drinken?
Een kleuter heeft 0,5 tot 1 liter vocht nodig per dag. Dat komt overeen met ongeveer 6 kleine bekers of glazen van 100 à 150 ml.
Vanaf 6 jaar drinkt een kind best zo’n 1,5 liter per dag. Dat zijn dus een 6-tal grote
glazen van 200 à 250 ml.

Concreet houdt de actie in dat de kinderen vanaf maandag een gevulde drinkbus
meebrengen van maximum een halve liter. In de loop van de dag stimuleren we de
kinderen om regelmatig te drinken. ‘s Avonds gaat de fles terug mee naar huis. Zo
kan u als ouder ook zien hoeveel uw kind die dag gedronken heeft. Vervolgens brengen de leerlingen hun gevulde fles de dag nadien terug mee.
Het traditionele drankje in de voormiddag blijft bestaan.
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RODENBURG
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Na een weekje oefenen konden we vandaag , op de strapdag, van start gaan met
ons straplied.
Het hoofddoel van deze actie is alle ouders en leerlingen aanmoedigen om zich
een maand lang duurzaam en veilig naar school te verplaatsen.
De STRAPDAG zet de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier
in de verf.

nonnen
Champig
kweken

K3 L1
L4
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Aandachtspuntje van de maand !!

Mama lief, papa lief
Oma, opa hartendief !!!
Heb je even tijd? Ik moet je iets belangrijks kwijt.
Mijn juf en ik zouden het heel erg waarderen als ik het vanaf hier alleen
mag proberen.
Met z’n allen spelen vind ik toch zo fijn.
Ik voel me goed om van bij het begin bij de groep te zijn.
Je hoeft niet met mij op de bel te wachten.
Ik ga graag met alle kinderen de klas naar binnen.

FOTO’S

Alle foto’s van de eerste schooldag en reeds een aantal activiteiten kan je
vinden op onze website !!!
OPROEP
De ouderraad is nog op zoek naar enkele tenten voor de herfstwandeling van 4 oktober.
Hebt u een tent ter beschikking, stuur een mailtje naar
directie@rodenburgschool.be.
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Belangrijke data

28/09

Vrije dag (zonder opvang)

04/10

Herfstwandeling

05/10

Pedagogische studiedag (met opvang)

12/10

Sportdag lager

19/10

Sportdag kleuter

SVS Loopwedstrijden






Woensdag 9 september : Zwevegem (vanaf L3)
Woensdag 30 september : Lange Munte (vanaf L3)
Woensdag 7 oktober : Don Bosco (vanaf L3)
Woensdag 28 oktober : Wevelgem (ook voor L2)
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