
 

 

 

Maandag 17/05  

Dinsdag 18/05  

Woensdag 19/05  

Donderdag 20/05  

Vrijdag 21/05 Rodenburg loopt !! 

Zaterdag 22/05  

Zondag 23/05  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Knolseldersoep 

Hespereepjes 

Kaassaus 

Spirelli 

 

Pompoensoep 

Hoeveburger 

Bloemkool in de 

room 

Aardappelen 

Witloofsoep 

Filetlapje 

Appelmoes 

Puree 

 

Tomatensoep 

Kippengyros 

Wortelen 

Aardappelen 

 

Wortelsoep 

Visfilet 

Spinaziepuree 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Vijfde leerjaar 

Zesde leerjaar 

 

Het vijfde– en zesde leerjaar ontvingen een pakket van de vlinderstichting met eitjes, rup-

sen en poppen. Deze worden in de klas opgekweekt tot vlinders. Het was leuk om te doen 

en onvergetelijk voor de kinderen!  



In de kijker 

Vijfde leerjaar 

Trainen voor Rodenburg loopt ! 

Schrijf je gerust in of kom supporteren !!! 



 Sporten 

Alle leerlingen mochten deze week 

iets meebrengen op wieltjes mee-

brengen. 



Aandacht !!!! 

 

 

Graag willen we jullie opnieuw warm maken voor een parascolaire activiteit vanuit de cultuurhoek. 

Misschien is de KJV (kinder- en jeugdboekenjury Vlaanderen) jullie wel bekend.   

KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst van 8 boeken om 

te beoordelen. De boeken zijn vorig jaar verschenen, reeds geselecteerd door een volwassenenjury en bevatten boeken van 

Nederlandse/Vlaamse auteurs en vertaalde boeken.  De kinderen komen samen om telkens 2 boeken te bespreken op een cre-

atieve manier.  Noem het een leesclub op kindermaat.  

Als je als jurylid alle 8  titels van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen, dan mag je stemmen. Alle stemmen van 

heel Vlaanderen worden verzameld en geteld. 

In april-mei organiseert men op verschillende plekken in Vlaanderen ontmoetingen met de genomineerde 

auteurs en illustratoren en maken we de winnaars bekend.   

Heel wat bibliotheken organiseren zelf bijeenkomsten, maar ook lagere en middelbare scholen kunnen na overleg met de coör-

dinator groepjes opstarten.  Het blijft wel een parascolaire activiteit.   We starten graag leesgroepjes op voor de groe-

pen  2(1ste en 2de lj.), 3 (3de en 4de lj.) en 4(5de en 6de lj.)voor kinderen uit de school(buurt) en dit op 

zaterdagvoormiddag van 10u.30 tot 12u.op volgende data (buiten de vakanties om): 

* 28 september: kennismaking en verdeling van de eerste boeken, afspraken 
* 9 november 
* 14 december 
* 25 januari 
* 7 maart 
* 28 maart: slotstemming 
Locatie: Rodenburgschool. 
Deze data liggen goed gespreid zodat de kinderen voldoende tijd hebben om per periode gemiddeld 2 
boeken uit te lezen.  KJV-lezers zijn soms veellezers, soms zoekers naar het voor hen passende genre, ... 
Bij de kinderen uit groep 2 worden de boeken voor- of samengelezen.  Wat tijd en leesnieuwsgierigheid 
zijn voldoende om het te proberen.  Dyslectische kinderen zijn ook welkom.  Er kunnen Daisy luisterboe-
ken bijgeleverd worden.  Gelieve dit wel te melden bij de inschrijving. 
Inschrijven kan via isabel.couwet@telenet.be.  Het aantal schrijvingen is beperkt.  Eind september ontvan-
gen de deelnemers dan een brief met boekenlijst en alle praktische gegevens nog eens op rij. 
  
Vriendelijke groet, 

Isabel Couwet en Stéphanie Foulon 

mailto:isabel.couwet@telenet.be


Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

24/06 Schoolreis L4 / L5 / L6 

25/06 Oudercontact 

26/06 Oudercontact 

27/06 Zwemmen Kortrijk Weide 

Jaarkalender 

Belangrijke informatie voor volgend 
jaar 

30 september 2019 : Verlofdag 

31 januari 2020 : Verlofdag 

25 april 2020 : Vormsel 

9 mei 2020 : Eerste communie 



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. 

De ouders kunnen zich vanaf maandag          

inschrijven in de inkomhal van onze school !!! 





Sponsors 






