
 

 

 

Maandag 10/12 L1 : Medisch onderzoek (VM) 

Dinsdag 11/12  

Woensdag 12/12  

Donderdag 13/12 K3 : Bezoek ziekenhuis nm 

Vrijdag 14/12  

Zaterdag 15/12 Kerstmarkt 

Zondag 16/12  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Knolseldersoep 

Kipsteak 

Broccoli 

Aardappelen 

 

Pompoensoep 

Vol au vent 

Erwtjes en wor-

telen 

Rijst 

Kippenroom-

soep 

Braadworst 

Spruiten 

Krieltjes 

Ajuinsoep 

Gehaktballetjes 

Tomatensaus 

Komkommer 

Puree 

Tomatensoep 

Fishsticks 

Pastinaakpuree 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Sint op school 

Op woensdag 5 december kwam de Sint naar onze school. Hij kwam ons een bezoekje 

brengen, maar vond zijn Hoofdpiet niet. Toen bleek dat de Hoofdpiet op onze school was 

blijven slapen om voorbereidingen te treffen om Bloemetjespiet het hof te maken.  

Wat de Sint allemaal bracht ……. 



In de kijker 

Sint in de klassen 
 

De Sint nam ruimschoots de tijd om de klassen te bezoeken. 



In de kijker 

Eerste leerjaar 

De kinderen speelden donderdagnamiddag enkele Sint-spelletjes. Met de stempeldoos 

werden Sint-woorden gestempeld.   

Ook het geschenk van Sinterklaas, de Blue-Bot, werd uitgetest en goedgekeurd! 

Vijfde leerjaar 

Gedurende een halve dag ervaarden de leerlingen  de realiteit van een bedrijf, maakten  ze 

kennis met de verschillende technische beroepen en welke vaardigheden ze daarvoor no-

dig hebben. Daarnaast ontdekten ze hun eigen talenten aan de hand van een doe-

opdracht. Ze werden hierbij ondersteund door leerlingen uit 

Athena Campus Heule.  



L3, L4, L5, L6 
Met de vier oudste klassen trokken we richting de 

Westhoek. 

Na een rondrit door de streek met een gids bezoch-

ten we het Iepermuseum. 

Op donderdag kregen we een workshop. “Soldaat in de klas “ 



Belangrijke data 

Zwemkalender 

 

21 december 

18 januari 

1 februari 

15 februari 

1 maart 

22 maart 

5 april 

3 mei 

17 mei 

14 juni 

Wanneer ?  Wat ? 

17/12 Oudercontact 

18/12 Oudercontact 

19/12 Oudercontact 

13/02 Pedagogische studiedag 

16/02 Schoolfeest 

18/02 Verlofdag 



Belangrijke info 



Nieuws van de ouderraad 

 

We danken alle ouders die speelgoed binnen brachten voor de kouterkids. 

Wie nog een bestelling wenst te plaatsen voor de eindejaarsactie van de ouderraad, kan dit 

nog steeds doen dit weekend !!! 



Sponsors 


