
 

 

 

Maandag 18/03  

Dinsdag 19/03  

Woensdag 20/03  

Donderdag 21/03 Maandopener geluksvogel Alba : ‘Zorg voor onze planeet aarde’ 

Vrijdag 22/03 Geen zwemmen. Walk for water. 

Zaterdag 23/03  

Zondag 24/03  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Knolseldersoep 

Kipkrokantje 

Bloemkool 

Aardappelen 

 

Ajuinsoep 

Braadworst 

Appelmoes 

Aardappelen 

 

Wortelsoep 

Kipfilet 

Perziken 

Puree 

 

Tomatensoep 

Vol-au-vent 

Erwtjes 

Puree 

 

Kippensoep 

Spaghetti 

Bolognaise 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Vijfde leerjaar 

Derde kleuter 

Muzische ontwikkeling. Partituren lezen  + 
zelf partituren maken. 

 

Werken met story cubes. 

Verhalen verzinnen aan de hand van prentjes. 



In de kijker 

Tweede kleuter 

Derde kleuter 

Eerste leerjaar 

Experimenteren met de 

meter. 

K2 en K3 werken samen het thema ridders en prinsessen uit.  



In de kijker 

Samen turnen 

Vierde leerjaar 

Eerste leerjaar 

Tweede leerjaar 

Nieuw schoolrecord : Wout L2 bleef 2 min en 10 seconden 

hangen met gebogen armen aan de rekstok. Toppie !!!! 

De testonderdelen bestaan uit sprongkracht, lenigheid, even-

wicht, sprinttest, handknijpkracht en snelheid van de ledematen.  

Eurofitheidstest 



In de kijker 



In de kijker 

Actie Bednet 

Met onze school wilden we ook de actie ‘bednet’ volop steunen ! 

Wat doet Bednet? 

• Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, toch mee in de klas zitten van 
thuis uit. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze hun vrienden zien. 

• Bednet is er voor leerlingen die vaak of voor lange tijd afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap. Zowel 
vijfjarige kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking. 

• Bednet verbindt het zieke kind live via internet met zijn of haar eigen klas: de klas ziet de Bednetter op het computer-
scherm achteraan in de klas. Via een camera die het kind van thuis kan besturen kan het kind de lessen volgen en/of met zijn 
klasgenoten praten. 



Belangrijke info 

We verwelkomen juffrouw Louise Castelein op onze school. Zij zal bij ons de extra instap-

uren voor het kleuter invullen. 

Op donderdag krijgen de jongsten kleuterturnen en op vrijdagnamiddag zorgt ze voor de 

peuters. 

 

Met de schoolgemeenschap werd er een opfrissingscursus EHBO georganiseerd. 

Twee van onze leerkrachten volgden deze opleiding ook. 

 

Nieuwe juf 

Preventie EHBO 



Belangrijke data 

Zwemkalender 

22 maart 

5 april 

3 mei 

17 mei 

14 juni 

Wanneer ?  Wat ? 

23/03 18u30 Instapviering eerste communie 

28/03 Toneel P / K1 / K2 

02/04 Oudercontact op uitnodiging 

27/04 14 u Vormsel 

30/04 Toneel K3 / L1 / L2 

11/05 Eerste communie 

13/05 Schoolreis L1 / L2 / L3 

14/05 Schoolreis kleuter 

21/06 Rodenburg loopt 

24/06 Schoolreis L4 / L5 / L6 

25/06 Oudercontact 

26/06 Oudercontact 

Jaarkalender 



Sponsors 








