
 

 

 

Maandag 15/10 Fietsen voor L4, L5, L6 

Dinsdag 16/10 Fietsen voor L2, L4, L6 

Woensdag 17/10 Fietsen voor L3 

Donderdag 18/10  

Vrijdag 19/10 Pedagogische studiedag (opvang en warme maaltijd) 

(Inschrijven noodzakelijk via link) 

Zaterdag 20/10  

Zondag 21/10  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Venkelsoep 

Kipkrokantje 

Boontjes 

Aardappelen 

 

Tomatensoep 

Kalkoenstoof-

vlees 

Salademix 

Aardappelen 

Courgettesoep 

Spaghetti 

Bolognaise 

 

Witloofsoep 

Gebakken vis 

Pastinaakpuree 

 

Kervelsoep 

Gehaktballetjes 

Wortelkubus 

Puree 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Ons project  
“Zorg dragen voor een ander”  

Vorig schooljaar werkten we tijdens het derde trimester het project “zorg dragen voor een 

ander”  uit.  

De kleinsten gingen wandelen met de honden uit het asiel van Zwevegem.  Het derde—tot 

en met het zesde leerjaar ging elke dinsdag namiddag op bezoek in het woonzorgcentrum 

De Ruysschaert in Marke. Een greep uit het aanbod :  

• turnactiviteiten 

• een koffietafel met cake 

• gezelschapsspelletjes 

• een quiz over vroeger en nu 

• …. 

 

Tussendoor bereidden we een spectaculaire circusvoorstelling voor de kinderen met een 

beperking uit De Kindervriend in Rollegem. Ook onze ouders konden van deze voorstelling 

genieten.  

 

Als afsluit van het schooljaar wilden we ons zeker ook inzetten voor oorlogsslachtoffers. 

We kwamen in contact met Amadou Dialo uit Mali via Stijn Vercruysse (journalist VRT) 

Vandaag konden we met trots onze cheque van 1250 euro overhandigen aan Amadou. 

Via skype hadden we live contact met Amadou en zijn kinesist. Het bedrag zal besteed 

worden aan de aankoop van nieuwe protheses. Amadou is ons heel dankbaar en beloofde 

om contact te houden om het resultaat te laten zien.  

 

Via onderstaande link kan u het gesprek even bekijken. Een echte aanrader !! 

https://youtu.be/cmy8EO3HzEA 





In de kijker 

Vierde leerjaar : Coöperatief leren 

Vierde leerjaar :  
Wero : De voedingsdriehoek 



In de kijker 

Kleuterklassen :  
Bezoek aan de plukboerderij 
Waarneming van de bomen 
Appelsap maken 
Appels plukken en proeven 



In de kijker 

Eerste leerjaar / Tweede leerjaar :  
Bosdag 

Het eerste– en tweede leerjaar trok naar de Gavers voor een bosdag. 

De kinderen kregen een workshop rond de paddenstoelen. 

Eerste leerjaar :  
Maquette maken van de klas 



Preventie 

Met de fiets deelnemen aan het verkeer is niet vanzelfsprekend.  

Om veilig te fietsen in het echte verkeer dienen kinderen immers te beschikken over de no-

dige kennis van het verkeersreglement en van preventief gedrag. Daarnaast zijn ook be-

paalde vaardigheden onmisbaar :  

• teken geven met de arm 

• achterom kijken 

• ….. 

 

Op de speelplaats wordt een heel parcours gebouwd waarop de leerlingen kunnen fietsen. 

Eerst komt de fietsvaardigheid aan bod. Goed kunnen fietsen is heel belangrijk als je je als 

fietser in het verkeer moet begeven. Daarna komen er situaties aan bod waarbij de reactie-

snelheid, het evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie bij de leerlingen geoefend 

worden. Dit is een leerrijk project voor de leerlingen. Een goede training om zich daarna 

weer in het drukke verkeer te begeven. 

 

Volgende klassen nemen deel aan deze activiteit  de komende week en dienen hun fiets, 

helm en fluojas mee te hebben :  

 maandag 15/10 : L4, L5, L6 

 dinsdag 16/10 : L2, L4, L6 

 woensdag 17/10 : L3 

 

Vanaf volgende week verwachten we dat iedereen dagelijks zijn fluojas draagt en wie met 

de fiets komt draagt ook een fietshelm. Wie in orde is, krijgt een beloning.  

 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

19/10 Pedagogische studiedag 

22/10 Oudercontact 

12/11 Sportdag kleuter (VM) 

26/11 Sportdag lager  

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 

Loopcrossen 

17 oktober : Wevelgem 



Sponsors 


