
 

 

 

Maandag 06/05  

Dinsdag 07/05 8u15 : L5 vertrekt naar beroependorp 

Woensdag 08/05  

Donderdag 09/05  

Vrijdag 10/05  

Zaterdag 11/05 14 u  Eerste communie 

Zondag 12/05  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Knolseldersoep 

Scharrolletjes 

Spinaziepuree 

 

Preisoep 

Worst 

Appelmoes 

Aardappelen 

 

Komkommer-

soep 

Wok 

 

Veggie 

 

Venkelsoep 

Texasgebraad 

Bloemkool 

Aardappelen 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Vierde leerjaar 

Vorige week werden we gecontacteerd door het college Sint-Andries van Brugge. Om onze 

schrijfvaardigheden te oefenen zullen we elke week corresponderen met de leerlingen van 

het vierde leerjaar. Op onze eerste brief wilden we nog niet alles prijs geven. We maakten 

een foto van onze klas en vertelden in een 30-tal wist-je-datjes over onze school. 

Wist je dat….. 

We met 24 kinderen in de klas zitten. 

We dieren hebben op onze school. 

Er bijna 200 leerlingen op onze school zitten. 

We veel leuke kinderen hebben in onze klas….. 

Onze school Rodenburgschool heet. 

We gaan eten in families. 

Er 18 meisjes en 6 jongens in onze klas zitten. 

Ze in de grote vakantie een nieuw gebouw zetten bij ons op school. 

We 3 konijnen hebben op onze school. 

We een grasveld hebben waar we mogen voetballen en zo. 

Onze school reeds 64 jaar bestaat. 

We een superleuke juf hebben…… 

We 6 ipads hebben in onze klas. 

We soms wedstrijdjes doen tegen onze juf. 

Wij allemaal verschillende taken hebben in klas. 

Onze school in Marke ligt. 

We niet per leerjaar gaan eten, maar in families eten. 

Er voor onze school een plein ligt. 

 

We een groot digibord hebben in onze klas. 

We elke vrijdag knutselen met juf Hermien. 

Onze juf Sigrid heet. 

We om de twee weken gaan zwemmen. 

We af en toe eens naar het rusthuis gaan om spelletjes te spelen  

  met de bejaarden. 

Iedere vrijdag les hebben van juf Hermien. 

Vaak met het derde leerjaar samenwerken. 

Ik een toffe klas met leerlingen heb (juf) 

Onze directeur een vrouw is en ze heet mevrouw Stephanie. 

Meester Kurt onze klusjesman is en heel mooi kan tekenen. 

We ook kippen hebben op onze school. 

We iedere maand een maandopener hebben (toneeltje) 

We op donderdag veggie eten. 

We op vrijdag een lunchbox kunnen bestellen. 

We onze dieren zelf mogen verzorgen. 

 

Vele groetjes 

Vierde leerjaar Rodenburgschool 

Juf Sigrid 



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

 

Vierde leerjaar 

We brachten een bezoek aan de 

Ruyschaert. Samen met de bejaarden 

kregen we een bewegingsles van juf Tine 

in het kader van de week van de valpre-

ventie. 

Er werd nogal wat gelezen in L4. 

Samen lazen de kinderen 34 m. 

Top !!! 

Er werd niet alleen veel gelezen, ook 

nieuwe boeken werden gretig door 

gegeven.  

 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Tweede kleuter 

Zaaien 

Derde leerjaar 

Opruimactie 



Maandopener 

Donderdag Veggiedag 

 

Gisteren hadden we onze eerste donderdag veggiedag. 

In de klas werd er even aandacht geschonken aan het waarom veggie 
eten? 

We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen. Allemaal met de fiets 
naar school komen of te voet is geen haalbare zaak. In de maand mei sa-
men op     donderdag veggie eten leek ons een leuk initiatief. 

Ook de kinderen werden geïnformeerd over de voordelen : 

• Wereldwijd sneuvelt er elk jaar 3 miljoen hectare bos voor de vlees-
consumptie, dat is een oppervlakte zo groot als België 

• Voor de productie van 1 kg rundvlees is 15.000 liter water nodig.  

• Door gedurende 1 jaar 1 dag per week veggie te eten, spaart iedereen  
elk jaar het leven 20 dieren. Wie krijgt er daar geen supergevoel 
van ? 

• ….. 

 

Volgende week donderdag krij-
gen de kinderen vegetarische 
cordon bleu met spinaziepuree. 

 

 

 

 



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 

 

17 mei 

14 juni 

Wanneer ?  Wat ? 

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. 
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