
 

 

 

Maandag 04/02  

Dinsdag 05/02  

Woensdag 06/02  

Donderdag 07/02  

Vrijdag 08/02  

Zaterdag 09/02  

Zondag 10/02  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Preisoep 

Gevogelterolla-

de 

Ananas 

Rijst 

Komkommer-

soep 

Vol au vent 

Wortelen 

Aardappelen 

Minestrone 

Lasagne 

Wortelsoep 

Gehaktballetjes 

Erwtjes 

Aardappelen 

 

Tomatensoep 

Zalm  

Pollakhaasje 

Broccolipuree 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Thema Geluksvogel 

Verwendag kleuter 



In de kijker 

Peuterklas    Thema allemaal gaatjes 

De kinderen konden experimenteren met allemaal voorwerpen waarin gaatjes zitten. 

L3/L4   Thema 100 jaar terug 

Het leven van vroeger en de evolutie van de dingen spre-

ken vaak tot de verbeelding van de leerlingen. Ze luisteren 

graag naar de verhalen van hun ouders en (over)groot-

ouders uit hun jonge tijd. Toen was het immers allemaal 

beter ... of toch niet? Dat gaan de leerlingen onderzoeken 

tijdens enkele activiteiten. De leerlingen brachten allerlei 

typische spullen, foto’s ... mee te brengen uit de tijd van 

hun ouders en (over)grootouders.  



In de kijker 

Vierde leerjaar 
 
Witlof kweken 

Eerste- en tweede leerjaar 
 
Witlof kweken 



In de kijker 

Derde leerjaar 

Derde leerjaar 

Coöperatief leren : samenwerkend spelling leren 

Taalles : Opbouw van een brief 



 

Reeds enkele jaren organiseren wij op onze school een ruim aanbod van naschoolse  

opvang.  

De kinderen kunnen elke schooldag nablijven van 16 u tot 19 u. Op woensdag en vrijdag 

tot 18 u.  

Op woensdag kunnen de kinderen sinds kort ook een warme maaltijd verkrijgen. 

Ook voor de vakanties hoeft u geen kopzorgen te hebben. Zelfs in die periodes kunnen ze 

veilig vertoeven in een aangename en leuke sfeer. 

Belangrijke info 



De opvang valt vanaf deze week volledig in handen van Juf Ann. 

 

 

 

 

 

De middagtoezichten worden verzorgd door meester Emmanuel en juffrouw Nathalie V. 

Voor het poetsen en de afwas hebben we volgende mensen in dienst : 

Juf Majka, juf Nathalie V., juf Nathalie L en juf Illana P. 

 

 

 

 

 

 

    Meester Emmanuel                             Juf Nathalie                                  Juf Majka 

        

 

 

 

 

 

           Juf Nathalie                                     Juf Illana 

 

 

En als laatste willen we zeker meester Jean-Marie niet vergeten. Hij komt op vrijwillige     

basis vaak een handje toesteken in het restaurantje. Waarvoor grote dank ! 



Preventie 

Reeds enkele jaren hebben we voor de school een zoen- en vroemzone. 

Deze strook werkt doorgaans goed om kinderen af te zetten aan de schoolpoort: de ouders 

stoppen even, laten hun kinderen uitstappen en zijn onmiddellijk weer weg. De strook 

werkt echter minder goed als de ouders deze ruimte gebruiken als parkeerplaats. Daarom 

willen we vragen dat deze zone enkel nog gebruikt wordt door de ouders die niet uitstap-

pen en hun kinderen alleen de school laten binnen gaan. Als deze zone voortdurend vrij 

blijft, kunnen we garanderen dat er voor de school een vlot verkeer mogelijk is. 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

13/02 Pedagogische studiedag 

16/02 Schoolfeest 

18/02 Verlofdag 

Zwemkalender 

 

 

15 februari 

1 maart 

22 maart 

5 april 

3 mei 

17 mei 

14 juni 



Nieuws uit de Ouderraad 

De ouderraad is op zoek naar helpende handen voor het schoolfeest.  

Als je actief wil meewerken aan het schoolfeest, laat iets weten 
via ouderraad.rodenburgschool@gmail.com of 0472/ 67.13.52 (Julie Vanneste) 

 

Verslag vergadering ouderraad :  

 

Behandelde items : 

• Wijziging personeel opvang / schoonmaken 

• Communicatie verwendag 

• Parkeermogelijkheden rond de school 

• Nieuwbouw 

• Evaluatie verkoopactie eindejaar 

• Organisatie schoolfeest 

• Fundraising 

• Financiën 

• Sprekersavonden 

• Varia : vragen uit de klassen 

 

Het volledige verslag kan u nalezen op de website. 

Bij vragen/opmerkingen: graag contact opnemen met de directie 

 

mailto:ouderraad.rodenburgschool@gmail.com
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