Vrije Basisschool
RODENBURG

IVOOR voor ouders
Vrijdag, 4 september 2015

KALENDER
Maandag

14/09

Dinsdag

15/09

Woensdag

16/09

Donderdag

17/09

Vrijdag

18/09

Zaterdag

19/09

Zondag

20/09

In het kader van de week van de sportclub mogen alle leerlingen op woensdag 16 september in de outfit van hun sportclub naar school te komen.

Zwemmen L3 + L4
Strapdag (info volgt)

MENU
MAANDAG
Boomstammetjes
Wortelen
Puree

INTERESSANTE INFORMATIE

DINSDAG
Stoverij
Rauwkost
Aardappelblokjes

WOENSDAG

DONDERDAG
Pasta
Paprikaspeksaus

VRIJDAG
Kippenbrochette
Paksoi
Rijst



Website :
www.rodenburgschool.be



Telefoon :
056/211737



Email :
directie@rodenburgschool.be
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ag
Klusjesd

In de leraarskamer kregen we een nieuwe
keuken. Nu is er hier ook warm water voorzien.

De lijnen van het basketbalveld + de
stippen werden opnieuw getekend.

Alle hagen w
erden aange
pakt
en het onkru
id gewied.

De leraarskamers/computerklas werd
voorzien van een nieuw laagje verf.

Een grote dankjewel aan alle
helpende handen !!!!!!
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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 !!!!!!

Met het kleuterteam zijn we nog op zoek naar allerlei bruikbaar speelgoed zoals
lego, playmobil, poppenmateriaal en ander duurzaam speelgoed. U mag dit gerust
afgeven aan één van de leerkrachten of in het bureau van de directie.
Alvast bedankt !!!
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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
Woensdag 30 september : Lange Munte
Woensdag 7 oktober : Don Bosco
Woensdag 28 oktober : Wevelgem
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