Vrije Basisschool
RODENBURG

IVOOR voor ouders
Vrijdag 4 maart 2016

KALENDER
Maandag

07/03

Nm : K2 Biebbezoek (fluojas mee)

Dinsdag

08/03

Nm : K3 Biebbezoek

Woensdag

09/03

Donderdag

10/03

13u45 : K3 Bezoek Delabie

Vrijdag

11/03

Zwemmen L3/ L4

Zaterdag

12/03

Zondag

13/03

MENU
MAANDAG

INTERESSANTE INFORMATIE

DINSDAG

Schnitzel
GehaktballeBoterboontjes tjes
Aardappelen Wortelen
Puree

WOENSDAG

DONDERDAG
Vol-au-vent
Rauwkost
Aardappelen



Website :
www.rodenburgschool.be



Telefoon :
056/211737



Email :
directie@rodenburgschool.be

VRIJDAG
Koolvisfilet
Broccoli
Rijst

Quorn-au-vent
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MEDEDELINGEN


Sinds vandaag zijn we gestart met turnuren voor het peuter.
Het aantal peuters is sterk toegenomen. Daardoor kunnen we vanaf heden op vrijdag
aparte uren peuterturnen inrichten.



Club Olympos schonk ons twee losstaande basketbalkorven. Onze basketters
zijn hen ontzettend dankbaar.



Datum eerste communie 2017 : 6 mei 2017 om 14 u
Datum grootouderfeest : 12 oktober 2016





Vanaf vandaag staat er een papiercontainer voor de school.
Gelieve zoveel mogelijk papier te sparen en dit af te geven op school.
Dank aan Jan Maddens, papa van Laura (K3) en Thibaut Maddens (L4)
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Deze week nam zuster Jacqueline uit Brazilië terug contact met ons op.
Met het vierde leerjaar stuurden we donderdag een mailtje.
De leerlingen hadden vragen over hun klimaat, hun gewoonten, hun
levenswijze,…
Zr Jacqueline beloofde ons om langs te komen in de maand mei. Via haar
willen we nu zoveel mogelijk te weten komen over Brazilië, het tehuis, ...
Beste Zr Jacqueline en kinderen,
Het is reeds een tijdje geleden dat we nog iets van elkaar hoorden. We besloten om terug de draad op te nemen en zouden graag dit
jaar nog enkele keren contact met elkaar opnemen.
We zitten met 20 kinderen in de klas.
We bekeken deze namiddag alle foto’s over het tehuis die we nog hadden. Ik vertelde ook aan de leerlingen wat je de voorbije jaren al
kwam uitleggen op onze school. We kijken reeds uit naar jouw bezoek in de maand mei.
Hieronder de vragen die mijn leerlingen willen stellen aan de kinderen :
Achile : In welk deel van Brazilië ligt de school?
Theo : Ligt de school dichtbij de zee? Spelen jullie vaak in de zee?
Lotte : Hoeveel graden is het nu bij jullie? Hier is het winter en krijgen we veel regen. Het is ongeveer 8° C overdag.
Achile : Welke vakken krijgen jullie op school? Wij rekenen, krijgen taal en spelling en leren over de wereld in wero.
Juliette : Hoe vieren jullie jullie verjaardag op school? Delen jullie ook iets uit?
Hélène : Hoeveel kinderen zitten er in 1 klas? En op de school?
Manu : Wat is het leukste dat jullie doen op school? Ik speel liefst voetbal tijdens de speeltijd.
Lowie : Hoelang duurt een schooldag. Wij starten om 8u30 en de lessen stoppen om 16u.
Maelynn : Welke feestdagen vieren jullie vooral in Brazilië?
Hannah : Welke namen hebben jullie in Brazilië?
Paris : Gaan jullie ook zwemmen met de klas?
Matthias : Hebben jullie huiswerk? Wij hebben elke dag huiswerk.
Thomas : Waarmee spelen jullie? Welk speelgoed hebben jullie?
Lara : Hoelang duurt de speeltijd bij jullie?
Marie-Lynn : Hoeveel jaar zijn jullie?
Hélène : Hebben jullie ook banken in de klas?
Thibaut : Kunnen jullie op school ook warm eten ?
Noa : Bestaat er ook opvang op jullie school?
Maelynn : Hoeveel graden wordt het bij jullie in de zomer ?
Thomas M : Welk fruit hebben jullie vooral in Brazilië?
Paris: Hoe heet de hoofdstad van Brazilië en wie staat er aan de macht?
Juliette : Leren jullie ook een andere taal op school. Wij spreken Nederlands en leren ook Frans op school.
Noa : Schrijven jullie ook met een pen ?
Camille : Welke planten en dieren komen meeste voor bij jullie?
Celina : Maken jullie soms met de klas een uitstap?
Margot : Welke sporten doen jullie vooral in Brazilië?
Noa : Komen jullie te voet naar school?
We hopen een berichtje van jullie terug te krijgen.
Indien jullie iets willen weten over ons land, vraag gerust maar.
Vele groeten
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Juliette, Thibaut, Matthias, Maelynn, Achile, Margot, Marie-Lynn, Thomas, Theo, Hannah, Lowie, Hélène, Lotte, Lara, Camille, Celina,
Paris, Manu, Noa, Thomas
Juf Sigrid

Vrije Basisschool
RODENBURG

IVOOR voor ouders

EVEN UW AANDACHT !!!!!!!
Ons luizenprobleem is nog niet van de baan.
We stelden deze week terug een toename vast van leerlingen met luizen.
Mogen we uitdrukkelijk vragen om de haren van uw kind grondig na te zien en indien nodig dagen aan een stuk te behandelen. Enkel met een goede nabehandeling blijven de luizen weg.
De controle door het CLB gebeurt zeker nog voor de paasvakantie.
Indien we opmerken dat er nog te veel kinderen met luizen zijn, zien we ons genoodzaakt het zwemmen van de komende weken te annuleren. We houden u op
de hoogte.

GEZOCHT
Binnenkort starten we met een nieuw project op school. Daarvoor hebben we
o.a. volgend materiaal nodig :
- oud servies
- pvc buizen (diameter 12 cm)
- kinderlaarzen
- autobanden
- grote blikken
- lepels
- houten paletten
- gieters
- tuinmateriaal
- Heeft er iemand een ‘wie is het-spel’ over? K3 is op zoek.
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS

FLORAM
KBC Bank
OSU
Power Oil
Advocatenkantoor Vanmoortel
IPS
Johan Depuydt Bvba
KBC Desmadryl en Vanhoenacker
Accent etiketten
GTC build
‘t klein Fornuis
l’Histoire de Célèste
Huizinge Real Estate Bvba

Goethals Alex Bvba
Depauw taalvakanties
Nyri Bvba
Stack & Heap Bvba

Rigole Bakkerij
avc/designlink Bvba
Coiffure Bigoudi
Avermus
floristencentrum Bvba
AETC Bvba
Expertisebureau De Meulemeester
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