
 

 

 

Maandag 29/04 Infoavond Zill OC Aalbeke 

Dinsdag 30/04 10 u : Toneel K3, L1, L2 

Woensdag 01/05 Feest van de arbeid 

Donderdag 02/05 Veggiedag op school 

Vrijdag 03/05  

Zaterdag 04/05  

Zondag 05/05  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Tomatensoep 

Fishstick 

Veronasaus 

Knolselderpuree 

Aspergesoep 

Kippenvink 

Bloemkool 

Aardappelen 

 

Feest van de ar-

beid 

Veggiedag Cressonsoep 

Spaghetti 

Bolognaise 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Tweede kleuter 

Derde kleuter 

Technopolis on tour in Deerlijk.  



In de kijker 

 

Derde kleuter 

 

We zoeken manieren (zonder meetlat) 

om de breedte van de klas te       
meten. 

Derde leerjaar 

Vierde leerjaar 

Ontleden van bollen en knollen. 



In de kijker 

Derde leerjaar 

Vierde leerjaar 

Thema lente 

Bloemdelen bekijken en benoemen. 

Groene vingers : onkruid wieden, zaaien 

en planten. 



Maandopener 

Deze week gingen enkele klassen aan de slag met de geluksvogel ‘Alba’. 

Er werd a.d.h.v. een vragenblad nagegaan hoe groot onze voetafdruk is. 

Daarna werden volgende acties reeds opgestart : 

 

Aanleg van onze moestuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag Veggiedag 

 

in het kader van onze maandopener, waarbij we aandacht schenken aan onze ecologische voetafdruk, doen we in de maand 

mei mee aan “Donderdag Veggiedag”. Cateraar Esthio zorgt voor aantrekkelijke, gevarieerde en volwaardige vegetarische 

maaltijden. We hebben hiervoor samengezeten en de menu zo kindvriendelijk mogelijk gemaakt: vegetarische balletjes in to-

matensaus,… Voor sommige kinderen vertrouwde ingrediënten, voor velen een kennismaking met nieuwe producten en sma-

ken.  

Een dagje geen vlees of vis is gezond voor uw kind én voor onze planeet. 

Met de Donderdag Veggiedag willen we u en uw gezin warm maken voor lekker veggie eten. Het is niet de bedoeling om ie-

mand te dwingen om vegetarisch te eten. Ouders die willen dat hun kind vlees eet, zijn vrij om een lunchpakket mee te geven.  

Wie meer info wil, kan een kijkje nemen op www.veggiedag.be.  

Verder willen we ook vragen om een extra inspanning te leveren voor de andere actiepunten: 

inheems fruit en groente 

brooddoos gebruiken 

met de fiets of te voet 

afval sorteren 

zuinig omgaan met water 

zuinig omgaan met elektriciteit 

 

Ook bij de kleuters komt Kabouter Eco op bezoek en zal dit op hun niveau uitgebreid aan bod komen. 

http://www.veggiedag.be


Maandopener 

 

Opruimactie afval in en rond de school :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opvang Paasvakantie 

Tijdens de vakantie konden de  

kinderen opnieuw genieten 

van leuke en boeiende            

activiteiten in de opvang.  



Belangrijke informatie voor volgend 
jaar 

30 september 2019 : verlofdag 

31 januari 2020 : 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 



Rodenburg loopt…!!!! 

Op 21 juni organiseren we opnieuw onze Rodenburg loopt. Hieronder vindt u een voor-

beeld van het trainingsschema voor de 5 km. 

Op de website kan u de andere schema’s terug vinden. 

Ook de ouders mogen zich voorbereiden om 

die dag mee te lopen met onze leerlingen. 





Sponsors 






