Vrije Basisschool Rodenburg

Kalender

Maandag

08/10

Verlofdag (geen opvang)

Dinsdag

09/10

Fietsbehendigheid L1, L3, L5

Woensdag

10/10

Verkoop Rode neuzen aan onze school

Donderdag

11/10

Kleuterklassen : bezoek aan de appelboer

Vrijdag

12/10

Bezoek Stijn Vercruysse i.v.m actie voor Amadou

Zaterdag

13/10

Zondag

14/10

Menu

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Tomatensoep

Broccolisoep

Wortelsoep

Bloemkoolsoep

Kalkoenrollade

Kip

Champignonsoep

Zwitserse schijf

Appelmoes

Rijstmix

Vis

Rode kool

Hesp in kaassaus

Tomaten

Aardappelen

Wortelreepjes

Aardappelen

Aardappelen

Spirelli

In de kijker

Ons jaarthema ‘Geluksvogels’
Maandag 1 oktober kwamen we met onze families samen in de zaal voor de maandopener.
Onze geluksvogel Nandoe werd voorgesteld. De komende maand willen we extra aandacht
hebben voor ons lichaam. Lang stilzitten, televisiekijken of computerspelletjes zijn niet gezond. We moeten vaak bewegen en frisse lucht inademen. Lopen, rennen, spelen, klimmen
en springen. Samen buiten spelen. Dat maakt je gezond en gelukkig.
Vaak bewegen, willen we combineren met veilig en milieubewust naar school komen.
Daarom onze actie “helm op fluo top”. Ook krijgt elke klas een bewegingskoffer om tijdens
de speeltijden actief en samen te spelen.

Alleen maar snoep, frietjes, chips en hamburgers eten is ook niet gezond. We hebben fruit
en groenten nodig. En veel water. Dat is beter dan frisdrank, die vol suiker zit.

In de kijker

Tweede leerjaar

Voor de lessen taal gingen we aan de slag met spelregels. Om spelregels aan elkaar uit te
leggen, is duidelijk en gestructureerd spreken, maar ook luisteren erg belangrijk. Voor de
les begrijpend lezen kregen de leerlingen de spelregels van ‘domino’ die ze aandachtig
moesten doorlezen. Als ze alles goed gelezen hadden, mochten ze met de verworven informatie eens proberen om het spel te spelen.

Kleuters

In het kader van gezonde voeding werd er poppenkast gespeeld voor de kleuters.
Rutje slaagde erin Rube te overtuigen om fruit te proeven.

In de kijker

Eerste leerjaar / Tweede leerjaar

Naar aanleiding van de dierendag bracht L1 en L2 een bezoek aan de kinderboerderij.
L 3 kreeg in de klas bezoek van heel wat huisdieren.

Belangrijke data

Wanneer ?

Wat ?

08/10

Vrije dag

19/10

Pedagogische studiedag

22/10

Oudercontact

Zwemkalender
7 september

18 januari

5 april

21 september

1 februari

3 mei

5 oktober

15 februari

17 mei

9 november

1 maart

14 juni

23 november

22 maart

7 december
21 december

Loopcrossen
10 oktober : Don Boscocollege
17 oktober : Wevelgem

Belangrijke info
Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. Ook al delen ze vandaag hun hele leven via sociale media, toch durven tienduizenden jongeren de eerste stap
naar de zorg niet zetten. Dat kunnen we samen veranderen

HOE?
Toon jouw neus voor het goede doel!
We willen door middel van een verkoopactie aan de schoolpoort geld inzamelen voor een
betere opvang en ondersteuning van onze jeugd. Want zij zijn de toekomst van morgen!

Preventie

De komende 14-dagen besteden we op de school extra aandacht aan veiligheid en mobiliteit.
Verschillende acties worden georganiseerd.

De kleuterklassen starten zo met de “Aya op school campagne.”

De klassen van het lager hebben een fietsbehendigheidsoefening en verkeersparcours op
de planning staan.
Wanneer moet de fiets mee naar school?
Dinsdag 9/10 : L1, L3, L5
Maandag 15/10 : L4, L5, L6
Dinsdag 16 oktober : L2, L4, L6
Woensdag 17 oktober : L3

Ook de veiligheid van onze kinderen staat centraal. Vanaf 15 oktober willen we alle kinderen (die zowel met de fiets of met de auto komen) verplichten om met een fluojas (en
de helm voor de fietsers) naar school te komen. Via een aantal acties willen we de kinderen bewust maken van het belang van hun zichtbaarheid en hun veiligheid bij het dragen
van de helm.

Sport

Op woensdag 3 oktober waren we opnieuw present op de loopcross op de Lange Munte.
De Rodenburgers lieten zich van hun beste kant zien !

Volgende loopcross : woensdag 10 oktober Don Bosco

Nieuws uit de Ouderraad
1)

Leden van de ouderraad
Voorzitter : Philippe Coucke
Ondervoorzitter : Liselot
Penning : Caroline
Secretaris : Julie

Afgevaardigden schoolraad : Philippe Coucke en Liselot
2) Klasverantwoordelijken

K1 : Hélène

L1 : Amélie

L4 : Fanny

K2 : Julie

L2 : Tom

L5 : Stephanie Foulon

K3 : Caroline

L3 : Annabelle

L6 : Johan Depuydt

3) Mededelingen

Sprekersavonden :
-20/11 : Dalilla Hermans
- 02/12 : Herfsttheater voor kinderen (Sinterklaas)
- 12/02 : Sabine Peeters (Boek : Lief voor mijn lijf)
- 27/03 : Jan Decock (Hoe is het leven in een gevangenis ?)

Sponsors

