Vrije Basisschool
RODENBURG

IVOOR voor ouders
Vrijdag 17 februari 2017

KALENDER
Maandag

20/02

Start klimaatweek
19u30 Infoavond K3

Dinsdag

21/02

VM Kronkeldidoe L1, L2 (training en schoolt-shirt aan)

Woensdag

22/02

Donderdag

23/02

Vrijdag

24/02

Carnavalfeest

Zaterdag

25/02

Start Krokusvakantie

Zondag

26/02

MENU
MAANDAG
Vol au vent
Puree
Wortelen

DINSDAG
Spaghetti bolognaise

WOENSDAG

DONDERDAG
Kaaskroket
Rauwkost

VRIJDAG
Visfilet
Wortelpuree
Prei in witte saus

INTERESSANTE INFORMATIE


Website :
www.rodenburgschool.be



Telefoon :
056/211737



Email :
directie@rodenburgschool.be
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ACTIVITEITEN
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Rodenburg vierde Valentijn dankzij leerlingenparlement
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Thema Klimaat

Coöperatief leren K3
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Onze klimaatweek
Onze “dikketruiendag” was vandaag het startschot voor onze klimaatweek.
Volgende week willen we een ganse week de leerlingen motiveren om deel te nemen aan onze klimaatacties.
Op schoolniveau :

IVOOR voor ouders

Met de ganse school hebben wij alvast enkele initiatieven genomen :
-We startten de milieuweek met de “dikketruiendag”
- Donderdag 23/02 eten we met zijn allen vegetarisch. Onze cateraar zorgt die dag voor kaaskroketjes. Wie reeds warm bestelde, hoeft hiervoor niets meer te doen. Boterhameters die wensen aan te
sluiten bij de veggiemaaltijd laten dit maandag aan hun leerkracht weten of zorgen zelf voor een
veggielunchbox.
- Ook dit jaar doet onze school weer mee aan ’40-dagen zonder vlees’.
Daag jezelf uit om 40 dagen minder vlees of vis te eten. Meedoen kan al vanaf 1 dag. Schrijf je in op
www.dagenzondervlees.be en meld je aan bij de groep Vrije basisschool Rodenburg. Zo kunnen we
samen een ecologische bijdrage leveren.
Op klasniveau :
Elke klas zal ook enkele acties ondernemen. O.a. buiten sporten, elektriciteit uitdoen, water drinken
van de kraan, de energieverslinders onderzoeken,…
Dit alles is te volgen op onze website.
Mogen we vragen dat de leerlingen volgende week sportieve - en regenkledij aan hebben die af en
toe eens vuil kan worden. Een aantal activiteiten zullen buiten plaats vinden.
Op kindniveau :
Daarnaast motiveren we de kinderen om zelf ook acties te ondernemen.
Met een aantal kleine inspanningen kan je een groot verschil maken. Uw kind krijgt vanavond
(kleuter maandag) een spaarkaart mee in de boekentas. Neem even de tijd om samen met je kind
de acties te bekijken en te plannen.
Ga voor een volle spaarkaart !!!
Hoe kan je je spaarkaart vol krijgen?
Elke dag kan je 1 of meerdere acties ondernemen. Na elke actie kan je 1 vakje kleuren.
Op het eind van de week verzamelen we alle spaarkaarten en maken er 1 grote wereldbol van.
Mogen we vragen om de kaart zoveel mogelijk in de boekentas te stoppen zodat de kinderen aan
2
elkaar kunnen tonen en vertellen welke acties ze ondernemen tijdens de klimaatweek.
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Papiercontainer
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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.
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