
 

 

 

Maandag 05/11 Maandopener 

Dinsdag 06/11  

Woensdag 07/11  

Donderdag 08/11  

Vrijdag 09/11 Zwemmen 

Zaterdag 10/11  

Zondag 11/11  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Preisoep 

Kippengyros 

Broccoli 

Aardappelen 

Tomatensoep 

Hesp in kaas-

saus 

Wortelreepjes 

Spirelli 

Komkommer-

soep 

Kalkoenrollade 

Erwtjes 

Rijst 

Preisoep 

Burger 

Bloemkool in 

room 

Aardappelen 

Ajuinsoep 

Noors vispan-

netje 

Spinaziepuree 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Onze actie ‘helm op, fluo top’ !! 
 

 

Sinds vorige week kregen de kinderen met een fluojas een invulstrookje die ze in een doos deponeerden. 

Deze week was er trekking. Drie kinderen wonnen een cinematicket: Nina Seys (L4), Giulia Maes (L4) en 

Valentine Sagaert (K1). Proficiat!  

Vergeet niet om iedere dag jullie fluohesje aan te trekken! Na de vakantie volgen er weer trekkingen.  



In de kijker 

Vijfde leerjaar : toneel 

Vijfde leerjaar + zesde leerjaar 

Tijdens de week van de mobiliteit 

maakten L5 en L6 een fietstocht.  

Daarbij werden de verkeersregels en –

borden aangeleerd. 

Tijdens de les taal werd er een  

toneel samengesteld en gespeeld 

over de Oudheid. 



In de kijker 

Eerste kleuter : Herfstwandeling 

Bladeren zoeken en sorteren. 

Eerste– en tweede leerjaar 
Fotozoektocht 

De leerlingen verkenden de buurt. Leerden de land-

schapselementen en de verkeersborden uit onze 

wijk. 



In de kijker 

Tweede leerjaar : Gedifferentieerd lezen 

Derde leerjaar : Kortrijk en de deelgemeenten 

Leerlingen kiezen zelf een tekst op 

hun niveau. 



In de kijker 

Kleuters: poppenspel 

De kleuters kwamen samen voor het tweewekelijks  

poppenspel. 

Deze keer vonden Rube en Rutje allerlei herfstvruchten: 

kastanjes, eikels, dennenappels,…. 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

12/11 Sportdag kleuter (VM) 

19/11—23/11 Voorleesweek 

21/11 Grootouderfeest kleuter + eerste leerjaar 

22/11 Bezoek Marc De Bel 

26/11 Sportdag lager  

05/12 Sinterklaasfeest 

Vanaf 17/12 kerstoptredens 

18/12 Oudercontact 

19/12 Oudercontact 

Zwemkalender 

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 



Belangrijke info 

Leerlingenparlement 

Hoewel onze school niet de allergrootste school is, zijn we ervan overtuigd dat de zorg en 

verantwoordelijkheid voor de schoolomgeving goed met onze eigen leerlingen kan worden 

gedeeld. Leerlingen krijgen op die manier de ruimte en zelfstandigheid om de mening van 

alle leerlingen op de school naar buiten te brengen. Samen (met een aantal leerkrachten)

zetten ze zich in om de school in positieve zin te veranderen. 

“Soms hebben kinderen betere ideeën dan je zelf hebt, waarom zou je daar dan niet naar 

luisteren?”, een uitspraak die het belang van het luisteren naar kinderen samenvat. Dit 

loont zich voor alle partijen. 

Het leerlingenparlement bestaat uit 6 leerlingen: telkens 2 leerlingen van het 4e, 5e en 6e 

leerjaar: Louise, Monrow, Edouard, Yenna, Lena en Henri. 

Dinsdag werd de eerste activiteit georganiseerd. Alle leerlingen van de lagere school kon-

den hun stem uitbrengen op hun favoriete activiteit, net zoals bij de echte verkiezingen. 



Sport 

Kleuterklassen : Reis rond de wereld 



Sponsors 


