
 

 

 

Maandag 21/01  

Dinsdag 22/01  

Woensdag 23/01  

Donderdag 24/01  

Vrijdag 25/01 Maandopener ‘Dipper’ : Jezelf aanvaarden en je goed in je vel 

voelen. 

Zaterdag 26/01  

Zondag 27/01  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Tomatensoep 

Scharrolletjes 

Broccoli puree 

Champignon-

soep 

Kipsteak 

Perzik 

Rijst 

Groentensoep 

Rollade 

Schorseneren 

Aardappelen 

 

Pompoensoep 

Gehaktballetjes 

Komkommer-

schijfjes 

Puree 

Andijviesoep 

Vol au vent 

Erwtjes en wor-

telen 

Aardappelen 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

 
 

Derde kleuter 

 

Dit was een zoektocht naar de Gruffalo met een 
aantal  opdrachten :  

• Rijmwoordjes zoeken,  

• Gruffalokaka's opruimen,  

• Dramatiseren,  

• Groene wratten, uilencake en geroosterde 
vos eten. 



In de kijker 

Vijfde leerjaar 

Hoekenwerk rond de EU:  Teksten lezen, vragen oplossen en spelletjes spelen.  



In de kijker 

Eerste leerjaar 

We startten de les over het oog met het grondig bestuderen van ons eigen ogen in de spie-

gel. Daarna probeerden we deze zo goed mogelijk na te tekenen. 

Tot slot maakten we ook een testbril zoals een echte oogarts. We keken of onze ogen wel 

in orde waren.  



In de kijker 

Vaardigheden 

Binnen het thema Europa maakten we in de techniekles enkele bekende monumenten na. 

Aan de hand van klei en tandenstokers bouwden we enkele bekende Europese beziens-

waardigheden.  



In de kijker 

Eerste kleuter 

Tweewekelijks wordt er door de leerkrachten een poppenspel, toneel of schimmenspel 

voorzien. Deze week werd een stukje ‘tik tak’ gespeeld.  

Eerste leerjaar 

Coöperatief leren : Mix en ruil 

Elke leerling heeft een kaartje met een afbeelding of 

woord. De lln lopen door de klas en spreken elkaar 

aan. Ze vertellen over hun kaartje. Daarna ruilen ze 

het kaartje en gaan in gesprek met een ander en rui-

len het kaartje etc. 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

13/02 Pedagogische studiedag 

16/02 Schoolfeest 

18/02 Verlofdag 

Zwemkalender 

 

1 februari 

15 februari 

1 maart 

22 maart 

5 april 

3 mei 

17 mei 

14 juni 



Sponsors 

Wie onze school nog een extra steuntje wil geven, kan zich steeds richten tot Liselot Allijns.       

liselot.allijns@telenet.be 

 

 


