
 

 

 

Maandag 01/04  

Dinsdag 02/04 Oudercontact op uitnodiging 

Woensdag 03/04  

Donderdag 04/04  

Vrijdag 05/04  

Zaterdag 06/04  

Zondag 07/04  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Tomatensoep 

Kalkoengyros 

Erwtjes 

Rijst 

 

Bloemkoolsoep 

Cordon bleu 

Veenbessensaus 

Perzik 

Aardappelen 

Minestrone 

Kippenboom-

stam 

Boontjes 

Puree 

Courgettensoep 

Gehaktballetjes 

Tomatensaus 

Penne 

 

Groentensoep 

Duo van zalm 

en pollakhaasje 

Spinaziepuree 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Tweede kleuter 

In de K2 werkten ze rond thema ridders en prinsessen. Op de 
speelplaats gingen ze aan de slag om een kasteel te tekenen. 
De lln deden aan schrijfdans om de kantelen te leren teke-
nen. Eerst wat oefenen in de lucht en dan de kantelen met 
krijt op de grond tekenen. Na de kantelen maakten de kleu-
ters hun kasteel af. 

 

Tweede kleuter 

Derde kleuter 

De kleuters van K2 en K3 werden opgeleid tot ridders en prinses-

sen. Op woensdag werden de jongens tot ridder geslagen wat     

resulteerde in een heus feest. 



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

Oppervlakte. Kennismaking met de vierkante meter. 



In de kijker 

Opvang 

 

In de opvang werden reeds een 

aantal paaswerkjes gemaakt.  

Voor wie in de paasvakantie naar 

school komt, zijn er verschillende 

leuke activiteiten voorzien.  

 

 

 

 

 

 

 



In de kijker 

ACTIES MAANDOPENER 

We organiseerden the Walk for Water ter gelegenheid van Wereldwaterdag, omdat er nog 

steeds veel mensen in de wereld zijn die geen toegang hebben tot proper water. Vorige 

vrijdag trokken we met onze kinderen naar het Preshoekbos met drinkbussen gevuld met 

kraantjeswater om een tocht van enkele kilometers af te leggen. 



Rodenburg in de krant 



Sandra Bekkari op bezoek  

Vandaag kregen we een bv op onze school voor het draaien van een clip ten voordele 

van SuperKrachtig Lekker. Sandra Bekkari zet mee haar schouders onder dit initiatief om 

een evenwichtige eetbeleving te brengen voor kinderen die vechten tegen kanker. Meer 

info op www.superkrachtiglekker.com  

https://www.facebook.com/superkrachtiglekker/?__tn__=KH-R&eid=ARDxK4sI8UFFgRG56ikbbf_hdyXxel57uWHcpYiiFJhhSQ2kxnSYU5nu-SXXuTh3zzCVge1WCAhb-mcw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9HbnoxMvbdcA47q9eRcc4zZ9bQyDktbQSmqzD7gtFP_LSGkM5zPKL16JoLWy1TetbX3g9qkEjgdcuPBGW
https://www.facebook.com/Sandra-Bekkari-176365102537174/?__tn__=KH-R&eid=ARBjZ5uw13col7YoCaG7XuyDjZQKzDwK6ZbgyGyLcx0h6JTAj2eEVOiTFrWfaAeDYqTLU5uW7-94M0x8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9HbnoxMvbdcA47q9eRcc4zZ9bQyDktbQSmqzD7gtFP_LSGkM5zPKL16JoLWy1TetbX3g9q
http://www.superkrachtiglekker.com/?fbclid=IwAR0rVxdzs_8WjDOlDr2Pb1PWhLIBXMDMHqE0B6xnlCW5PYepstiZFjDZBsY


Belangrijke data 

Zwemkalender 

 

5 april 

3 mei 

17 mei 

14 juni 

Wanneer ?  Wat ? 

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 






