
 

 

 

Maandag 22/04 Paasmaandag 

Dinsdag 23/04  

Woensdag 24/04  

Donderdag 25/04  

Vrijdag 26/04 L4 : Rusthuis De Ruyschaert : ‘week van de valpreventie’ 

Zaterdag 27/04 Vormsel 14 u 

Zondag 28/04  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Paasmaandag Preisoep 

Kipsteak 

Erwtjes en wor-

telen 

Aardappelen 

Paprikasoep 

Ovenschotel 

met bloemkool 

 

Tomatensoep 

Kaasburger 

Broccoli 

Puree 

 

Komkommer-

soep 

Paasgebraad 

Appelmoes 

Aardappelen 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Vijfde leerjaar 

Zesde leerjaar 

Klasdoorbrekend werken met het 5de en 6de leerjaar. Thema wero: telefoon.  
Aan de hand van filmpjes, teksten en opdrachten leren over de grondstoffen, de 
voordelen en nadelen, de evolutie,...  

Vijfde leerjaar 

1 april 

Meisjes verkleden zich als jongens 

en omgekeerd. 

Eerste leerjaar 

Thema weer. 

Eigen windmeter maken. 



In de kijker 

 

Peuter 

Knutselen rond Pasen. 

Eerste leerjaar 

Tweede leerjaar 

Keuze hoekenwerk 



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

“Meterlezen” 

Lezen…lezen…lezen… Sommige kinderen verslinden boeken, bij anderen moet er gezeurd en ge-

zaagd worden om een boek vast te nemen. Lessen technisch lezen komen niet vaak meer voor op 

het lesrooster van onze klas. Nochtans is en blijft lezen erg belangrijk.  

Iemand die leest kent doorgaans meer woorden dan iemand die nooit een boek vastpakt. Je leert dan onze taal op een speelse manier. 

Naast een grotere woordenschat, leer je ook grammatica en zinsbouw, zonder dat je het door hebt.  

Lezen is ook goed voor je verbeelding. Een boek doet je helemaal opgaan in het verhaal, en leert je je eigen conclusies te trekken. Afhanke-

lijk van de boeken die je kiest, kan je veel bijleren over verschillende onderwerpen: geschiedenis, wetenschap, dieren, mensen, techniek, ...  

Lezen kan soms ook gewoon leuk zijn. Er zijn prachtige verhalen neergeschreven en veel dingen ontdekt. Lezen maakt dat je meer weet en 

over veel kan meepraten.  

Daarom zijn we in het vierde leerjaar gestart met het “meter-lezen”.  

Alle leerlingen krijgen een lintmeter mee naar huis. Wat er gelezen wordt, duiden we aan op de 

lintmeter.  Het doel is om tegen eind april samen 35 meter te lezen.  

Van ons lezen hebben we ook even wat grappige foto’s genomen.  

 



Maandopener 

Na de vakantie starten we met onze geluksvogel ‘Alba’. 

Eerst zullen de kinderen onderzoeken hoe groot hun ecologische voetafdruk is.  

In de inkomhal is reeds te zien welke acties we samen met de kinderen zullen 
ondernemen.  

Ook de leerkrachten zullen het beste van zichzelf geven.  

Volgende acties staan o.a. op de agenda : 

• Met de fiets naar school komen 

• Regelmatig vegetarisch eten 

• Seizoensgebonden/inheems fruit eten 

• Afval beperken en sorteren 

• Moestuin aanleggen / zelf groenten kweken 

• Water besparen door kort te douchen,… 

• Boterhamdoos/ herbruikbare- zakken gebruiken 

• …... 

 



Belangrijke informatie voor volgend 
jaar 

30 september 2019 : verlofdag 

31 januari 2219 : verlofdag 

25 april 2020 : Vormsel 

9 mei 2020 : Eerste communie 



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 






