Vrije Basisschool
RODENBURG

IVOOR voor ouders
Vrijdag 9 juni 2017

KALENDER
Maandag

12/06

Dinsdag

13/06

Woensdag

14/06

Donderdag

15/06

Vrijdag

16/06

Zaterdag

17/06

Zondag

18/06

K2 : Medisch schooltoezicht

MENU
MAANDAG
Bbqworst
Aardappelen
Appelmoes

DINSDAG
Vol au vent
Puree
Wortelen

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Ardeense burger Vispannetje
Risole
Aardappelen
Perziken
Spinazie
Soja nuggets

INTERESSANTE INFORMATIE


Website :
www.rodenburgschool.be



Telefoon :
056/211737



Email :
directie@rodenburgschool.be
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ACTIVITEITEN
L2

IVOOR voor ouders

Bezoek melkveebedrijf
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Schoo
l

IVOOR voor ouders

Rodenburg got talent
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RODENBURG LOOPT ……. !!!!!!!!!!

VRIJDAG 23 JUNI

We tellen af naar Rodenburg loopt !!!!!!
Nog twee weken ……..

IVOOR voor ouders

Ouders, broers, zussen, vrienden,……..
U kan zich vanaf deze week inschrijven in de inkomhal van onze school !!!
Praktisch :










Vertrek aan school om 13u15
Aankomst Speelbos
Na afloop keren alle kinderen om 14u40 terug naar school.
Niemand vertrekt voortijdig met ouders of familie.
We willen nog even benadrukken dat ons doel is onszelf sportief en leuk uit
te dagen. (geen wedstrijd)
De kinderen brengen geen ipod, gsm,...of dergelijke mee.
Huisdieren worden niet toegelaten tijdens de loopwedstrijd.
Kinderen die 1 km lopen : witte t-shirt
Kinderen die 3 km lopen : rode t-shirt
Kinderen die 5 km lopen : blauwe t-shirt
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Alles met wieltjes

Schoo
l

IVOOR voor ouders

Volgende week plannen we in de turnles alles met wieltjes.
De leerlingen mogen alles meebrengen van rollend materiaal uitgezonderd :
- voor het lager : fietsen, hoverboard
- voor het kleuter : hoverboard

Belangrijke data
23 juni : One mile day
26 juni : Schoolreis
27 juni : Doe aan sportbeurs L6
oudercontact
28 juni : sportdag kleuter
oudercontact
29 juni : sportdag lager
30 juni : school uit 11u40 (geen warme maaltijd meer)
Wel opvang tot 18 u
1 juli tem 20 juli : opvang door school
16 aug tem 31 aug : opvang speelpleinwerking

TER HERINNERING !!!!
Wie nog foto’s wil bestellen van de eerste communie moet zijn bestellijst + GELD in de
envelop tegen 15 juni indienen bij juf Greet.
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ONZE SPONSORS
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