
 

 

 

Maandag 01/10 Maandopener vogel Nandoe 

Dinsdag 02/10  

Woensdag 03/10 SVS loopwedstrijd Lange Munte 

Donderdag 04/10  

Vrijdag 05/10 Herfstwandeling  

Zaterdag 06/10  

Zondag 07/10  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ajuinsoep 

Kipnuggets 

Ananas  

Rijst 

Tomatensoep 

Braadworst 

Bloemkool 

Aardappelen 

 

Minestrone 

Stoofvlees 

Appelmoes 

Aardappelen 

 

Kippensoep 

Cordon bleu 

Spinazie 

Aardappelen 

Vegeburger 

Pompoensoep 

Scharrolletjes 

Wortelpuree 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker : publicatie van ons  
jaarthema in Canisius (infoblad leerkrachten) 



In de kijker 

Vijfde– en zesde leerjaar  
 
Bosklassen Durbuy 



In de kijker 

Onze oudsten trokken op bosklassen naar Durbuy waar ze 

een week vol avontuur, spel en ontspanning beleefden.  

Naast de leerrijke activiteiten konden ze elkaar ook op een 

andere manier leren kennen. 



In de kijker 

Derde leerjaar  
 
Oriëntatie op de ruimte 

De leerlingen maakten een plattegrond van de klas. Leerden hun klas situeren op een 

grondplan en maakten een maquette van de klas. 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

05/10 Herfstwandeling ouderraad 

08/10  Vrije dag (geen opvang) 

19/10 Pedagogische studiedag (wel opvang) 

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 



Belangrijke info 

Elk jaar sluiten de stad Kortrijk, de PZ Vlas 
en de Kortrijkse (basis-, secundaire- en  
hoge-) scholen een duurzaamheidscharter 
af. In dit charter vind je acties rond  
duurzame mobiliteit, afvalpreventie, natuur, 
energie, water, duurzame voeding , gelijke 
onderwijskansen, mondiale vorming en so-
ciale vaardigheden. Dit is een unieke sa-
menwerking in Vlaanderen. 

De bedoeling van het charter is om boven-
genoemde thema's permanent onder de 
aandacht te brengen in onze school.  

De stad en de PZ Vlas hebben een ruim 
aanbod om ons te ondersteunen bij het na-
streven van deze doelstelling.  

 
Met het charter streven we naar duurzame 
scholen in een duurzame school(omgeving). 



Sport 

Woensdag vond de eerste loopcross van dit schooljaar plaats. Een aantal leerlingen van on-

ze school namen deel en vielen zelf in de prijzen. Proficiat aan alle deelnemers. 

 

Volgende wedstrijd : 3 oktober Lange Munte 

Binnen het actieplan ‘Hoog tijd voor ‘geZONtijd’ van Vlaams minister Hilde Crevits is het tijd voor 
beweging, tijd om in te zetten op sensibilisering en bewustwording in de Vlaamse basisscho-
len.  

Via deelname aan deze actieve tocht naar de zon willen we met onze school tonen dat we be-

wust kiezen voor meer beweging en minder lang stilzitten tijdens de schooldag. Het doel is 

om zoveel mogelijk leerlingen uit onze school aan te moedigen om tijdens één schooljaar samen 

met andere scholen de afstand tot de zon af te leggen.  

De activiteiten rond deze actie kan je volgen via ivoor. 

Bewegen naar de zon 



Nieuws uit de Ouderraad 

 



Sponsors 


