
 

 

 

Maandag 26/11 Sportdag 

Dinsdag 27/11  

Woensdag 28/11  

Donderdag 29/11  

Vrijdag 30/11  

Zaterdag 01/12  

Zondag 02/12  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Tomatensoep 

Fishsticks 

Veronsaus 

Wortelpuree 

 

Erwtensoep 

Braadworst 

Braadsaus 

Appelmoes 

Aardappelen 

Bloemkoolsoep 

Varkenslapje 

Zingarasaus 

Boontjes 

Aardappelen 

Wortelsoep 

Vol-au-vent 

Wortelen 

Puree 

Pompoensoep 

Spaghetti 

Bolognaise 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Voorleesweek 

In het kader van de voorleesweek kregen we bezoek van niemand minder dan Marc De Bel. 

De kinderen werden meegenomen in een boeiend verhaal en konden achteraf hun vragen stellen. 

Eerste leerjaar 

De leerlingen maakten het Biezebos voor de Boeboeks (van Marc De Bel) 

die hopelijk eens komen logeren…... 



Tweede leerjaar 

A.d.h.v. de coöperatieve werkvorm mix en ruil werden de dieren (uit het Biezebos) geoefend. 

In de voorbije voorleesweek werkten we rond het boekje 

‘Rovers in het Biezebos’. We maakten kennis met de bewo-

ners van het bos: de Boeboeks, kleine wezentjes die erg ver-

bonden leven met de natuur. We maakten muziek met oude 

rommel, testten onze eigen aarde-groei-krachten uit, werk-

ten aan ons Simpal- gevoel, onderzochten of onze reukzin 

even sterk ontwikkeld is als die van de Boeboeks,... Met als 

kers op de taart: een bezoek van Marc De Bel, de auteur in 

onze klas.  



In de kijker 

Grootouderfeest  
 

De voorbereidingen in de klas ... 

Het feest zelf !! 



In de kijker 

Zesde leerjaar  

Het zesde leerjaar schreef zelf een instructie uit. Daarna werd hun speluitleg in de praktijk getest met de  

kleuters. 

Vijfde leerjaar  

Muzische les : bewegen op muziek en 

muziek maken met het lichaam. 



In de kijker 

Vijfde leerjaar 

Muzische vorming met ijzerdraad.  

Eerste kleuter   

Een kleurrijk verhaal over complimentjes 

krijgen en complimentjes geven. 

In het kader van de voorleesweek werd het  

boekje “Pauwtje Pio geeft een pluim”  

uitgewerkt. 



Belangrijke data 

Zwemkalender 

7 december 

21 december 

 

 

 

18 januari 

1 februari 

15 februari 

1 maart 

22 maart 

5 april 

3 mei 

17 mei 

14 juni 

Wanneer ?  Wat ? 

26/11 Sportdag lager 

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

05/12 Sinterklaasfeest 

06/12 Workshop oorlog L4, L5, L6 

18/12 Oudercontact 

19/12 Oudercontact 



Sponsors 


