
 

 

 

Maandag 24/09 Bosklassen L5, L6 

Dinsdag 25/09 Bosklassen L5, L6 

Woensdag 26/09 Bosklassen L5, L6 

Donderdag 27/09 Bosklassen L5, L6 

Vrijdag 28/09 Bosklassen L5, L6 

Zaterdag 29/09  

Zondag 30/09  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Preisoep 

Hesp in kaas-

saus 

Spirelli 

 

Bloemkoolsoep 

Vissteak 

Pastinaakpuree 

 

Komkommer-

soep 

Kipfilet 

Romanescomix 

Aardappelen 

 

Aspergesoep 

Stoofvlees 

Erwtjes en wor-

telen 

Aardappelen 

Vege stoofvlees 

Tomatensoep 

Vleesbroodje 

Bloemkool  

Aardappelen 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Derde– en vierde leerjaar 
 
Openluchtklassen 

Klimmen en klauteren op het hoogteparcours. Voor velen een grote uitdaging. 

Samen tafelen. 

Maar ook samen alle taken afwerken.  

De afwas, de zaal vegen, tafel dekken,…. 

Ontwikkeling van initiatief  

en verantwoordelijkheid 



In de kijker 

Twee gidsbeurten op het strand en een bezoek aan het Zwin.  

We leerden van alles over de zee, de schelpen, duinen en planten. 

Genieten van onze vrije tijd !!!  

Go-carts, zandkastelen bouwen, kampen bouwen,  

voetballen,…. 



In de kijker 

Vijfde leerjaar 

De leerlingen speelden het ‘geluksvogelsspel’. Het is geen gewoon gezelschapsspel, maar 

een spel rond gevoelens en ervaringen. Het is een activiteit voor kleine en grote gelukszoe-

kers. 

Een spel met opdrachten waarvan iedereen gelukkiger kan worden, zowel de spelers als de 

mensen in hun omgeving. Het doel van het spel is om, aan de hand van de geluksopdrach-

ten op de kaartjes, samen een zo groot mogelijk warm nest te bouwen en op weg te gaan 

naar meer geluk.  



Sport 

Nadat de ouders de grote zwemtest invulden, konden de leerlingen vandaag alle-

maal op hun eigen niveau hun zwemles afwerken.  



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

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 

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.  
  
We starten leesgroepjes op voor de groepen  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: 
13 okt.2018 (!!10u.30 tot 11u. voor wie wat uitleg wil of leesproblemen ondervindt!!),  
10 nov.,  
15 dec.,  
26 jan.2019,  
16 maart 
slotmoment met stemming op 30 maart. 
Locatie: Levensboom Marke, Bruyningstraat 56. 
 
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 2 worden de boeken voor- of samen-
gelezen.  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 woe.26 sept.via isabel.couwet@telenet.be.   

Het aantal inschrijvingen is beperkt.   

Eind september ontvangen de deelnemers dan een brief met boekenlijst, alle praktische 
gegevens alsook het eerste boek. 



Nieuws uit de Ouderraad 

 



Sponsors 


