
 

 

 

Maandag 10/09  

Dinsdag 11/09 Schooltoneel “Geluksvogels”  

Woensdag 12/09  

Donderdag 13/09  

Vrijdag 14/09  

Zaterdag 15/09  

Zondag 16/09  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Tomatensoep 

Zomergebraad 

Zingarasaus 

Boontjes 

Aardappelen 

Knolseldersoep 

Kippenreepjes 

Currysaus 

Ananas 

Rijst 

Minestronesoep 

Stoofvlees 

Salade 

Aardappelen 

Wortelsoep 

Gehaktballetjes 

Zomersalade 

Puree 

Vege Balletjes 

Ajuinsoep 

Cordon Bleu 

Braadsaus 

Wortelen 

Aardappelen 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Werken op onze school…... 

Met als resultaat….. 

Een nieuwe gang 

Nieuwe ramen 



In de kijker 

Frisse klassen 

Ook de minder leuke 
gevolgen….. 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

10/09 20 u : Ouderraad  

17/09—19/09 Zeeklassen L3/L4 

24/09—28/09 Bosklassen 

05/10 Herfstwandeling ouderraad 

08/10  Vrije dag 

19/10 Pedagogische studiedag 

22/10 Oudercontact 

Zwemkalender 

7 september 

21 september 

5 oktober 

9 november 

23 november 

7 december 

21 december 

18 januari 

1 februari 

15 februari 

1 maart 

22 maart 

5 april 

3 mei 

17 mei 

14 juni 

Loopcrossen 

26 september : Zwevegem 

3 oktober : Lange Munte 

10 oktober : Don Boscocollege 

17 oktober : Wevelgem 



Belangrijke info 

Dit schooljaar zijn we een samenwerking gestart met Fersjet. Fersjet levert gezonde brood-

dozen voor schoolkinderen. Geen ochtendstress meer voor ouders en altijd een gezonde 

maaltijd voor onze kinderen.  

Fersjet (lunchbox met lef) symboliseert een vork en in deze context ook de (h)eerlijke 

lunchboxen die één maal per week geleverd wordt op vrijdag. Daarbij staat Fersjet sym-

bool voor ‘hooivork’ en die verwijst dan weer naar de link met de lokale (bio)boer. De in-

grediënten van de brooddoos worden met precisie en liefde voorbereid en geplant en ver-

volgens met warmte en enthousiasme geoogst en geselecteerd om tenslotte door onze 

leerlingen vol smaak te worden verorberd.  

Na één jaar Operatie Proper kunnen we zeggen dat het een succes was. Samen met 

meer dan 200 scholen en verenigingen hebben we ons vorig jaar ingezet om onze ei-

gen school en de wijk Rodenburg proper te houden. Als dank konden we reke-

nen op een mooie financiële beloning van 600 euro.  

We gaan door. Ook dit schooljaar schrijven we ons terug in voor Operatie Proper. We-

kelijks zal er nieuws over deze actie verschijnen in onze ivoor.  



Preventie 

Op dinsdag 11 september voorzien we op school een aangekondigde evacuatieoefening.  

Zoals vorig jaar schreven we ons opnieuw in voor de actie Helm Op Fluo Top.  

Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject waarmee alle Vlaamse basisscholen het 
dragen van een fietshelm en fluokledij op een leuke en eenvoudige manier kunnen aan-
moedigen. 

Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school, verzamelen de leerlingen stickers 
en kunnen ze sparen voor leuke beloningen en prijzen. Mogen wij erop aandringen dat on-
ze leerlingen die met de fiets of te voet komen zeker hun fluojas en helm elke dag dragen. 

In schooljaar 2018-2019 kunnen leerlingen met hun kaart opnieuw gratis naar het Serpen-

tarium in Blankenberge en naar ZOO Antwerpen of Planckendael. Verder vallen er ook een 

aantal klasuitstappen te winnen. 



Nieuws uit de Ouderraad 
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