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In de kijker

Peuterklas

Nieuwe peuters

We wensen onze nieuwe peuters van harte welkom op onze school. Hopelijk zullen ze zich
snel thuis voelen in onze Rodenburgfamilie.
Vierde leerjaar

Tijdens de lessen vloeiend lezen gaat het om veel meer dan vlot woorden en zinnen kunnen lezen. Je maakt gebruik van de leestekens, de juiste intonatie, de juiste snelheid en
het juiste gevoel. Inzetten op en oefenen van vloeiend lezen is werken aan leesbegrip.

In de kijker
Eerste leerjaar

Hoekenwerk - Thema gezondheid, tanden
De leerlingen verwerkten de geziene leerstof tijdens enkele oefeningen.
Zo zochten ze in reclamefolders foto's van etenswaren die goed en slecht zijn
voor onze tanden.
Ook herhaalden ze de soorten tanden aan de hand van een knipoefening.
Als laatste probeerden ze foto's van de tanden van de klasgenoten te linken met
de juiste naam.
Tweede leerjaar

We leerden hoe het oog werkt, de delen van het oog en testten ook eens onze eigen ogen!

In de kijker

Vierde– vijfde- en zesde leerjaar

Vaardigheden
Tijdens de afgelopen weken vaardigheden
maakten de leerlingen van het 4e, 5e en 6e
leerjaar kennis met het programma Scratch.
Hiermee leren ze via de computer of tablet
programmeren.

In de kijker

Derde– en vierde leerjaar

Het leven van vroeger op de school hebben we even nagespeeld in het derde– en vierde leerjaar.
Het opdreunen van de tafels, de muziekles met de blokfluit, het gedisciplineerd turnen en het veelvuldig rechtop staan als iemand binnen komt in de klas stonden op het programma.

Opvang

Opvang pedagogische studiedag

Woensdag 13 februari is er pedagogische studiedag
voor de leerkrachten. Toch kunnen de kinderen op onze school terecht in de opvang bij juf Ann.
(van 7u30 tot 18 u)
Gelieve wel op voorhand in te schrijven voor deze dag
via de link die te vinden is op de website onder
‘communicatie’.

Opvang Krokusvakantie
Ook tijdens de krokusvakantie willen we uw kind een leuke week bezorgen.
De opvang is voorzien van 7u30 tot 18 u. Een warme maaltijd kan besteld worden.
We vragen wel om ook voor deze periode in te schrijven via de link op de website.

Belangrijke info

INSCHRIJVEN OP ONZE SCHOOL !!!!!
Op maandag 11 februari tot 22 februari start de inschrijvingsperiode voor broers en zussen.
Vanaf 1 maart tot 29 maart is er de aanmeldingsperiode voor alle kinderen. Deze nieuwe
aangemelde kinderen kunnen zich dan definitief inschrijven van 6 mei tot 24 mei.

Preventie

Ons schoolfeest komt eraan…..

Met de school en de ouderraad hebben we alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen
dat het feest veilig en vlot verloopt.

Een aantal praktische afspraken :
•

De kinderen mogen zowel op de dag zelf als tijdens de repetities iets meebrengen om
zich in stilte te kunnen bezig houden. Een boek, een strip,…. Indien zij kiezen om een
ipad of spelletje mee te brengen, willen wij er wel op wijzen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor schade of verlies.

•

Er zijn verschillende maatregelen genomen om de veiligheid rondom het OC te garanderen. Toch willen wij het ouderlijk toezicht onder de aandacht brengen. U blijft
steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Belangrijke info

De inschrijvingsperiode voor het schoolfeest loopt dit weekend af.
Graag uiterlijk tegen zondagavond inschrijven via de link:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeK0chT4E6MSRkKPanoZGmEVtMGGPh7Zz_yXX2d0P
ZGpDyl5w/viewform

Belangrijke info

We geven graag nog enkele praktische afspraken mee ter voorbereiding van het schoolfeest:
De planning:
Maandag 11/4 is er de eerste repetitie in OC Marke. Peuters en kinderen van het eerste kleuter mogen
tegen 08:30 uur rechtstreeks daarheen gebracht worden.
De andere kinderen komen eerst naar school en gaan om 08:30 uur te voet (mét fluojas).
Wat brengen we mee?
een rugzak met koek en drank (water met schroefdop)
een stuk fruit
speelgoed/boek/ I-pads en elektronische spelletjes mogen op eigen verantwoordelijkheid
Donderdag 14/4 houden we de tweede repetitie (in de namiddag).

Wat brengen we mee?
verkleedkledij (niet voor de peuters en het eerste kleuter)
een rugzak met koek en drank (water met schroefdop)
een stuk fruit
speelgoed/boek/ I-pads en elektronische spelletjes mogen op eigen verantwoordelijkheid
Zaterdag 16/4 verwachten we alle kinderen reeds verkleed tegen 15:15 uur in het OC van Marke. De
kinderen worden dan per klas door de leerkrachten begeleid in een ruimte.

Wij kijken alvast uit naar een schitterend schoolfeest!
Vele groeten,
Het Rodenburgteam

Belangrijke data

Wanneer ?

Wat ?

18/02

Verlofdag

28/02

Infoavond L6 in OC Marke

01/03

Carnaval

Zwemkalender

15 februari

5 april

1 maart

3 mei

22 maart

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
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