
 

 

 

Maandag 28/01  

Dinsdag 29/01 Ouderraad 

Woensdag 30/01  

Donderdag 31/01  

Vrijdag 01/02  

Zaterdag 02/02  

Zondag 03/02  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Venkelsoep 

Hespenreepjes 

Kaassaus 

Spirelli 

 

Pastinaaksoep 

Kippenboom-

stammetjes 

Bloemkool 

Aardappelen 

Komkommer-

soep 

Ovenschotel 

Broccoli 

Aspergesoep 

Stoofvlees 

Appelmoes 

Aardappelen 

 

Tomatensoep 

Kippenreepjes 

Wortelen 

Rijst 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Thema Geluksvogel 

Deze maand staat de vogel ‘Dipper’ in de kijker !!! Er is altijd wel iets aan jezelf dat je wilt 

veranderen. Je denkt dat je te klein of te groot bent. te dik of te dun. Te dom of te traag. 

Dipper is een mooie, kleine, lieve vogel. Hij kan onder water kijken en garnalen vangen. 

Maar hij wordt ongelukkig als hij denkt dat hij een heel grote vogel wil zijn of een grote vis. 

Hij is geen grote vogel en ook geen vis. Maar hij kan wel iets bijzonders : hij kan vliegen on-

der water en zwemmen in de lucht !!! Zo hebben we allemaal iets waar we heel blij om 

mogen zijn.  

Vandaag werd het startschot gegeven met een verwendag. We lieten de kinderen op aller-

lei manieren genieten zodat ze zich letterlijk goed voelden in hun vel !!   

Er werd een lachtherapie gegeven, een yogasessie, heel wat lekkernijen konden ze proe-

ven, wellness,…. 

We willen ook alle ouders bedanken die hun steentje bijdroegen met een cake, materiaal,

…. 



In de kijker 



In de kijker 

 
 

Sneeuwpret 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Winter binnenbrengen in de klas !  

Matrix, spelletjes sneeuwman, plasticine 

sneeuwbollen rollen 

Tweede kleuter 

Thema ziek zijn. 

De dokter liet ons luisteren naar ons hart. Ze 
toonde al haar doktersspullen. We kwamen ook 
te weten wat ze allemaal doet als je bij haar op 
bezoek gaat. 



In de kijker 

Derde– en vierde leerjaar 

De voorbije 100 jaar is er heel wat veranderd aan onze manier van leven. Vervoer, werk, 

gezin, school, hobby’s, het huishouden ... alles is enorm geëvolueerd. Samen met Maria 

van het rusthuis De Ruyschaert doken we mee in de geschiedenis!  

Eerste- en tweede leerjaar 

Thema gezond en wel. 

L1 en L2 kregen bezoek van dokter George. Ze vertelde over haar 

beroep en haar taken. Dank je wel !  



In de kijker 

Vijfde– en zesde leerjaar 

Mensen schrijven al duizenden jaren. Maar de manier waarop en het materiaal waarmee 

ze dat doen is, natuurlijk wel, geëvolueerd. In dit thema komen de leerlingen alles te weten 

over die evolutie, maar leren ze ook heel wat over de techniek achter schrijfmateriaal.  

Klasdoorbrekend groepswerk 



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 



MEDEDELINGEN OUDERRAAD 

Het is bijna zover! Het schoolfeest nadert met rasse schreden…. 16/02/2019 is echt niet meer veraf. 

Er wordt volop gewerkt - door leerlingen, leerkrachten, directie en ouderraad - om er terug een spetterend feest  

van te maken voor zowel jong als oud. 

Vanuit de ouderraad zijn wij nog op zoek naar HELPENDE HANDEN: 

- op zaterdagvoormiddag 16/02/2019:  klaarzetten zaal / voorbereiden schoolfeest 

- na het einde van show (na 18u00): mensen die willen helpen: in de bar / opruimen / afwassen 

Nieuws uit de Ouderraad 



Sponsors 






