Vrije Basisschool
RODENBURG

IVOOR voor ouders
Vrijdag 3 februari 2016

KALENDER
Maandag

06/02

Dinsdag

07/02

13u15 Repetitie lager

Woensdag

08/02

8u30 Repetitie kleuter

Donderdag

09/02

Vrijdag

10/02

8u30 Algemene repetitie (alle kinderen)
Geen zwemmen

Zaterdag

11/02

14 u : Kinderen aanwezig
15 u : Start show

Zondag

12/02

Maandag

13/02

Vrije dag (geen opvang)

MENU
MAANDAG
Braadworst
Appelmoes
Aardappelen

INTERESSANTE INFORMATIE

DINSDAG
Penne Ariabata
met spek en
champignons

WOENSDAG

DONDERDAG



Website :
www.rodenburgschool.be



Telefoon :
056/211737



Email :
directie@rodenburgschool.be

VRIJDAG

Kipfilet
Visburger Wortelen
tartaar
Aardappelblokjes
Broccolipuree
Veggie:
ovenschotel
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Vrije Basisschool
RODENBURG

MEDEDELINGEN
Kledij schoolfeest

IVOOR voor ouders

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het schoolfeest. Voor iedere klas zijn we op zoek
naar specifieke kledij.
Peuter: badjas
K1: grote witte (papa) hemden
K2: meisjes : witte T-shirt + witte sokken + uurwerk + witte schoentjes
jongens : strikje + bretellen + blauwe bermuda + witte T-shirt + uurwerk
K3: bruine broek (short of lang), wit hemd, sjaal
L1: grote brillen (nu in Action voor 1 euro)
L2: broek van éénzelfde donkere kleur. Op de T-shirt wordt geschilderd.
L3: sneakers + blauwe jeansbroek
L4: jongens : sweater met kap + koptelefoon + pet (stoere kledij, verkleed als dj)
meisjes: party-girls (het mag wat overdreven zijn)
L5: rode broek of broekkous, rood T-shirt en witte sportkousen tot aan knieën (+ witte
sportschoenen)
L6: zwarte broek en zwarte trui of T-shirt met lange mouwen

Hoe doe ik mijn haar op de dag van het schoolfeest?
Peuter : om het even
K1 : meisjes : strakke dot (met lak) jongens : wild (zoals Einstein)
K2 : meisjes : 2 hoge staarten jongens : haar in zijdelings haarscheiding met gel
K3 : 2 lage vlechten
L1 : 2 staarten
L2 : paardenstaart strak achteruit
L3 : meisjes : haren los jongens : recht met gel
L4 : hoge staart
L5 : meisjes : dot
jongens : haren recht
L6 : halve staart
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Vrije Basisschool
RODENBURG

IVOOR voor ouders

Regeling volgende week

Dinsdag 7 februari :

13u15 repetitie lager : Volledig geregeld met de bus

Woensdag 8 februari :

8u30 repetitie kleuter : Kleuters afzetten aan OC Aalbeke
Opvang vanaf 7u45
11u : Kleuters met bus terug naar school.
11u40 : Kleuters afhalen in school

Vrijdag 10 februari :

8u30 repetitie kleuter en lager : Alle kinderen afzetten aan OC Aalbeke
Opvang vanaf 7u45
11u30 : Iedereen met bus terug naar school.

Zaterdag 11 februari :

14 u : Alle kinderen in OC
15 u : Start show

Wat brengen we mee?
Dinsdag : Lager : kleine rugzak met koekje
Iets om zich bezig te houden.
Woensdag : Kleuter : Kleine rugzak met koekje
Iets om zich bezig te houden
Vrijdag : Alle kinderen
Plastieken bak met meegekregen label erop gekleefd
In de bak : kledij ; koek; speelgoed (genaamtekend)
De bak blijft vrijdag in het OC staan!!!!

Alles wat de kinderen meebrengen moet genaamtekend zijn en is op
eigen verantwoordelijkheid !!!!!
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Vrije Basisschool
RODENBURG

Papiercontainer

IVOOR voor ouders

Sinds deze week staan er twee papiercontainers aan de voordeur.
Deze blijven permanent staan. Om de 14-dagen komen ze die ophalen.
Je kan er wel enkel papier via de gleuf in kwijt. Karton mag er niet in.
Indien u grote volle dozen hebt, mag u die ook altijd gewoon afgeven aan juf Sigrid.
Alvast bedankt !!!

Opvang Krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie wordt de opvang door de school georganiseerd.
Omwille van praktische redenen (personeelsbezetting) vragen we u vooraf in te schrijven. U ontvangt
hiervoor volgende week de nodige brief.
Vanaf heden zien we ons genoodzaakt om te factureren volgens de inschrijving. Met deze manier van
werken willen we vermijden dat we een overbezetting hebben van het personeel. (zoals in de Kerstvakantie) We rekenen op uw begrip.

Belangrijke data
11 februari : Schoolfeest
13 februari : Vrije dag (geen opvang)
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Vrije Basisschool
RODENBURG

MEDEDELINGEN OUDERRAAD
Het is bijna zover! Het schoolfeest nadert met rasse schreden…. 11/02/2017 is
echt niet meer veraf.

IVOOR voor ouders

Er wordt volop gewerkt, door iedereen, om er terug een spetterend feest van te
maken voor zowel jong als oud.
Als je actief wil meewerken aan het schoolfeest, laat iets weten
via ouderraad.rodenburgschool@gmail.com of 0475/40.86.75 (Johan Depuydt).
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RODENBURG

IVOOR voor ouders

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’Histoire de Célèste
Huizinge Real Estate Bvba

Beka
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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