Vrije Basisschool
RODENBURG

IVOOR voor ouders
Vrijdag 9 september 2016

KALENDER
Maandag

12/09

Dinsdag

13/09

Woensdag

14/09

Donderdag

15/09

Vrijdag

16/09

Zaterdag

17/09

Zondag

18/09

Zwemmen L2, L5

MENU

INTERESSANTE INFORMATIE

MAANDAG

DINSDAG

Ardeense
burger
Aardappelen
Bonen

Macaroni
met kaas en
ham

WOENSDAG

DONDERDAG
Pittareepjes
Aardappelen
Tomaten
Veggie
wokreepjes



Website :
www.rodenburgschool.be



Telefoon :
056/211737



Email :
directie@rodenburgschool.be

VRIJDAG
Visburger
Puree
Spinazie
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ACTIVITEITEN

Kaarten voor deze voorstellingen zijn ook te verkrijgen op ons
schoolsecretariaat.
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NIEUW !!!

IVOOR voor ouders

Doe jij mee aan de kinder– en jeugdboekenjury?

KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar.
Juryleden krijgen een lijst van boeken om te beoordelen.
Soms komen ze samen in leesgroepen om te praten over de boeken.
Als je als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen,
dan mag je stemmen. Op het stemformulier noteer je je top 8.
Alle stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld en geteld.
In april-mei organiseert men op verschillende plekken in Vlaanderen
ontmoetingen met de genomineerde auteurs en illustratoren en
maken we de winnaars bekend.
Samen met de Levensboomschool willen we graag leesgroepjes opstarten
voor de groepen 1 (derde kleuter), 2(1ste en 2de lj.), 3 (3de en 4de lj.)
en 4(5de en 6de lj.) en dit op zaterdagvoormiddag van 10u.30 tot 12u.
op volgende zaterdagen: 22 oktober 2016,
3 december 2016, 14 januari 2017, 18 februari 2017 en 25 maart 2017.
Deze data liggen goed gespreid zodat de kinderen voldoende tijd hebben
om per periode gemiddeld 2 boeken uit te lezen. KJV-lezers zijn soms veellezers,
soms zoekers naar het voor hen passende genre, ...
Bij de kinderen uit groep 1 en 2 worden de boeken voor- of samengelezen.
Wat tijd en leesnieuwsgierigheid zijn voldoende om het te proberen.
Dyslectische kinderen zijn ook welkom. Er kunnen Daisy luisterboeken bijgeleverd worden.
Gelieve dit wel te melden bij de inschrijving.
Inschrijven kan tot ten laatste 20 september via isabel.couwet@telenet.be.
Het aantal inschrijvingen is beperkt.
Eind september ontvangen de deelnemers dan een brief met boekenlijst en alle praktische
gegevens alsook het eerste boek.
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Belangrijke data





30 september : pedagogische studiedag (met opvang)
3 oktober : vrije dag
10 oktober—14 oktober : bosklas L5, L6
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Ouderraad




14 september : Open vergadering ouderraad : 20 u
19 november : Dinner and dance

OPROEP !!! OPROEP !!!!
In ons droomproject willen we enkele dromen realiseren. Daarvoor zijn we op zoek
naar volgende zaken :
- caravan
- behangpapier
- stukken stof
- allerlei soorten (speciale) belichting: bijv. discolicht, blacklight, ledlampen, kerstlichtjes …
Hoe gekker, hoe liever.
- vliegengordijnlinten
- oude cd’s
- windklokjes
- oude gordijnen
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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’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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