
 

 

 

Maandag 12/11 Sportdag kleuter 

Dinsdag 13/11  

Woensdag 14/11  

Donderdag 15/11  

Vrijdag 16/11  

Zaterdag 17/11  

Zondag 18/11  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Andijviesoep 

Herfstgebraad 

Zingarasaus 

Prinsessenboontjes 

Aardappelen 

Champignon-

soep 

Kippenreepjes 

Perziken 

Rijst 

Minestrone 

Gehaktbroodje 

Braadsaus 

Bloemkool 

Puree 

Tomatensoep 

Visfilet 

Nantuasaus 

Pastinaakpuree 

 

Kervelsoep 

Cordon bleu 

Braadsaus 

Erwtjes / wor-

telen 

Aardappelen 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Ons jaarthema ‘Geluksvogels’ 
 

De week werd gestart met onze nieuwe maandopener. 

De vogel ‘Kagoe’ staat deze maand in de kijker.  Hij is de tweede pijler van  

ons jaarthema ‘Geluksvogels’.  

A.d.h.v. een schimmenspel willen we de leerlingen warm 

maken om aandacht te hebben voor de anderen en de 

wereld om zich heen. 

Onze eerste actie is onze medeleerlingen appreciëren in 

hun zijn. We willen onze vrienden waarderen door hen 

complimenten te geven. Elke leerling krijgt kaartjes om 

aan zijn vrienden complimenten uit te delen.  

Daarnaast willen we ook waardering hebben voor de 

wereld om ons heen. We maken de komende weken een 

natuurwandeling naar het Preshoekbos. 

Met onze school nemen we ook deel aan de aanplanting van het Preshoekbos op 6 decem-

ber.  



In de kijker 

Peuter  

Deze week mochten we drie nieuwe 

peuters verwelkomen.  

 

Derde kleuter 

In het derde kleuter werd de coöperatieve werkvorm wandel-wissel aangeleerd. 



In de kijker 

Zesde leerjaar 

Onze leerlingen van het zesde leerjaar namen deel aan het beroependorp 

Gedurende een halve dag proeven ze van een 10-tal mini workshops, afgewisseld met 

een quiz over talenten, studies en beroepen. Op die manier maakten ze kennis met een 

waaier aan beroepen en krijgen een beter zicht op hun eigen talenten. Zo worden de tie-

ners geholpen bij een bewuste en positieve studie- of beroepskeuze.  



In de kijker 

Tweede kleuter : Wiskundige initiatie 

De kleuters geven de egel evenveel wasknijpers als er ogen op de dobbelsteen staan. 

Tweede kleuter : Herfst 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

19/11—23/11 Voorleesweek 

20/11 Individuele schoolfotografie 

21/11 Grootouderfeest kleuter en L1 

22/11 Spreekbeurt Marc De Bel 

26/11 Sportdag lager 

04/12 Excursie Ieper L3, L4, L5 en L6 

05/12 Sinterklaasfeest 

06/12 Workshop oorlog , L, LL 

18/12 Oudercontact 

19/12 Oudercontact 

Zwemkalender 

23 november 

7 december 

21 december 

 

 

 

18 januari 

1 februari 

15 februari 

1 maart 

22 maart 

5 april 

3 mei 

17 mei 

14 juni 



Nieuws uit de Ouderraad 

 

 

  

 

  

KORT VERSLAG OUDERRAAD DINSDAG 6 NOVEMBER 

 

• ouder/grootouderfeest op 21/11 

• Kerstmarkt op 15/12 : Centrum Marke 

• Personeelswissel :  

  Juf Roos wordt vervangen door Emmanuel 

  Juf Majka wordt vervangen door Nathalie 

• December : verkoopactie 

• Schoolfeest 16 februari : ouderraad zorgt voor catering en animatie 

• Ideetjes ????? 

  - volgend jaar Halloweenwandeling op 18 oktober 2019 

  - Doen we mee aan de Levensloop volgend jaar ? 

 

Data volgende ouderraden :  

29 januari 2019 

26 maart 2019 

6 juni 2019 

 



Sponsors 


