
 

 

 

Maandag 20/05  

Dinsdag 21/05  

Woensdag 22/05  

Donderdag 23/05  

Vrijdag 24/05 rapport 

Zaterdag 25/05  

Zondag 26/05  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Aspergesoep 

Cordon bleu 

Boontjes 

Aardappelen 

 

Tomatensoep 

Vispannetje 

Tomaten 

Puree 

 

Minestrone 

Balletjes in to-

matengroenten-

saus 

Penne 

Veggie 

 

Florentijnse 

soep 

Gehaktbroodje 

Prei 

Aardappelen 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Peuter 

Eerste kleuter 

Schoolreis De Wonderlamp 



In de kijker 

Tweede kleuter 

Derde kleuter 

Schoolreis de zee 



In de kijker 

Vijfde leerjaar 

Zesde leerjaar 

De oudsten van de school droegen ook hun steentje bij tijdens onze maand van het milieu. 

De school en de wijk werden aangepakt. Al het afval werd opgehaald en daarna gesor-

teerd. 



ACTIE POMPOENEN 

Alle klassen Alle klassen namen deel aan de Markse  pompoenactie.  

Ra ra ra wie er in oktober met de grootste pompoen naar het OC gaat? 



In de kijker 

De leerlingen zochten knuffels in de verschillende ruimtes van de woning en moesten die 
aanduiden op een plattegrond. Daarnaast leerden ze het verschil kennen tussen het bouwen 
van een muur in stapelverband en halfsteensverband. Beide manieren van bouwen konden 
ze zelf uitproberen. 

Eerste leerjaar 

Tweede leerjaar 

Thema bouwen 



OPVANG 

Dank u aan de ouderraad die voor  

onze kinderen van de opvang een 

handige tafel aankocht om samen te 

kunnen eten en spelen. 

De ouders die hun kinderen nog willen inschrijven voor de opvang tijdens de grote vakan-

tie kunnen dit vanaf deze week doen via een link op onze website.  

Mogen we vragen aan de (groot)ouders die de kinderen afhalen in de opvang dat zij eerst 

bij juf An hun kind laten uitscannen voor ze de kinderen ophalen. 

Dank je wel daarvoor. 



Belangrijke data 

Zwemkalender 

 

14 juni 

 

 

Wanneer ?  Wat ? 

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 






