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KALENDER
Maandag

30/05

Dinsdag

31/05

Woensdag

01/06

Donderdag

02/06

Vrijdag

03/06

Medisch onderzoek K1 op school

Klasfoto

Zwemmen L3/L4
Zaterdag

04/06

Zondag

05/06

MENU

INTERESSANTE INFORMATIE

MAANDAG

DINSDAG

Cordon Bleu
Appelmoes
aardappelen

Blanquette
Snijboontjes
Aardappel

WOENSDAG

DONDERDAG



Website :
www.rodenburgschool.be



Telefoon :
056/211737



Email :
directie@rodenburgschool.be

VRIJDAG

Gehaktballetjes Visfilet

Puree

Venkel
Julienne groen- Puree
ten
Vege balletjes
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Schoolreis

Schoolreis

P en K1

Leerlingenparlement
Beste vrienden, ouders…
Bedankt voor de vele ideetjes die we vonden in onze brievenbus. Blijf dit zeker
doen!
Ondertussen hebben we al een pagina op de website van de school!
Daar kun je leuke foto’s bekijken van de voorbije activiteiten die we reeds
organiseerden.
Wie wil, kan ons ook via e-mail bereiken. Ons e-mailadres is:
leerlingenparlement@rodenburgschool.be
Als je een leuk ideetje weet in de avond kan je het ons mailen.
We hebben gisteren al een groot aantal ideetjes ontvangen en er zitten enkele
leuke bij.
Houd er rekening mee dat niet alles haalbaar of realiseerbaar is.
Alvast bedankt voor jullie hulp, steun en enthousiasme!!!!!!!!!
Vele lieve groetjes van de kinderen uit het leerlingenparlement!
Hélène, Matthias, Marie, Nicolas, Michèle en Toon

3

Vrije Basisschool
RODENBURG

MEDEDELINGEN
Belangrijke data
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Papier op school
Een laatste oproep !!
De papiercontainer blijft staan tot vrijdag 10 juni.
Gelieve nog snel al je papier binnen te brengen.
Van harte dank !!!!!!
Een grote dank je wel !!!!
Na een geslaagd schoolfeest willen we op de eerste plaats alle ouders bedanken
voor jullie aanwezigheid.
Daarnaast vergeten we zeker alle helpende handen niet. Zonder hen is een
schoolfeest niet mogelijk. Een dikke pluim voor het organiserend team.
Leeskoffer Mol en Beer
Jaarlijks krijgen alle ouders van het eerste leerjaar de kans om de leeskoffers van
Mol en Beer aan te kopen. Deze sluiten aan bij de leesmethode maar worden niet
in klas gebruikt.
Vele ouders hebben wellicht de leeskoffer nog staan. Daarom bieden wij jullie de
mogelijkheid deze koffers door te verkopen aan de toekomstige ouders van het eerste leerjaar.
Er zal een lijst uithangen aan L1 waarop de ouders die hun koffers aanbieden hun
naam kunnen zetten. Deze lijst wordt weggenomen op vrijdag 17 juni en zal overge4
dragen worden via mail.
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ONZE SPONSORS

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

Goethals Alex Bvba
Depauw taalvakanties
Nyri Bvba
Stack & Heap Bvba

Rigole Bakkerij
AVC Doors & Walls
Coiffure Biqoudi
Avermus
floristencentrum Bvba
AETC Bvba
Expertisebureau De Meulemeester
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