Vrije Basisschool Rodenburg

Kalender

Maandag

09/09

Dinsdag

10/09

Woensdag

11/09

Donderdag

12/09

Vrijdag

13/09

Zaterdag

14/09

Zondag

15/09

Menu

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Aspergesoep

Tomatensoep

Paprikasoep

Preisoep

Pompoensoep

Wokschotel

Stoofvlees

Spaghetti
Bolognaise

Kippenbrochette Pizzaiolaburger
Broccoli

Rode kool

Komkommer

Rijst

Aardappelen

Aardappelen
Cannelloni Verdi

In de kijker

Schoolproject

Dit jaar kozen we voor het jaarthema “een betoverend schooljaar”.
We openden op 2 september de deuren van onze school en nodigden de kinderen uit voor een reis doorheen mysteries en magie. Dit jaar willen we al onze dromen laten vervullen. We hopen dat iedereen
zichzelf kan zijn en zijn talenten ten volle kan ontwikkelen.

In de kijker

De kinderen konden genieten van een aantal workshops o.a. bellen blazen,
vriendschapsbandjes maken, tekenen op kraspapier, tattoo zetten, zout
kleuren, schminken,….

In de kijker

Eerste kleuter

De kleuters waren nieuwsgierig naar hun klas. Ze experimenteerden en exploreerden. Zo raakten ze vertrouwd met de klas en de juf.

Derde kleuter

Elkaar leren kennen.
Experimenteren in alle hoeken.

In de kijker

Eerste leerjaar

Hoekenwerk
Meetkunde : patronen herkennen, nabouwen

Vierde leerjaar

Tafels opfrissen op een speelse
manier.

Nieuwbouw

Zoals iedereen wel weet zijn we uiteindelijk van start kunnen gaan met onze verbouwingswerken. Daardoor werd er koortsachtig een oplossing gezocht voor het derde leerjaar. Na veel wikken en wegen besloot juf Greet om een ganse nieuwe klas op te richten in de ‘villa’. Na een vakantie zwoegen en zweten
mag ze trots zijn op haar realisatie. De kinderen kunnen in één en hetzelfde huis les krijgen, naar de computerkamer gaan, lezen in de leeshoek, spelletjes spelen in de gezelschapsspelletjeskamer, knutselen in
de kelder of genieten van hun stukje fruit buiten in de tuin.

Sporten
Naar jaarlijkse gewoonte nemen we deel aan de SVS loopwedstrijden.
We spreken steeds ter plaatse af waar de leerkrachten uw kind zullen begeleiden gedurende de wedstrijd.
Elke week zal u een link ontvangen waarop u eventueel kan inschrijven voor de wedstrijden.

Wedstrijden :
25/09 : Zwevegem
02/10 : De Lange Munte
09/10 : Don Bosco Kortrijk
16/10 : Wevelgem (Hier mag L2 ook deelnemen)

Speelboxen
Dit jaar kochten we een aantal speelboxen. Naast goede lessen vinden we spelen ook iets heel belangrijks. Kinderen leren op verschillende vlakken enorm veel van spelen. Spelen is goed voor de ontwikkeling
van hun motoriek. Tijdens de middagpauze willen we de kinderen veel laten bewegen. Uiteraard is spelen
ook goed voor de sociale ontwikkeling. Want spelen met andere kinderen is ook iets dat de meeste kinderen echt moeten.

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 creatieve 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-

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

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 luisterboeken bijgeleverd worden. Gelieve dit wel te melden bij de inschrijving.
Inschrijven kan via isabel.couwet@telenet.be. Het aantal schrijvingen is beperkt. Eind september ontvangen de deelnemers dan een brief met boekenlijst en alle praktische gegevens nog eens op rij.
Vriendelijke groet,
Isabel Couwet en Stéphanie Foulon

Belangrijke data

Jaarkalender
Wanneer ?

Wat ?

16/09—27/09

Verkeersproject

30/09

Verlofdag (geen opvang)

01/10

Pedagogische studiedag (opvang)

22/10

Oudercontacten

Toneel 15/02/’20 en 16/02/’20

De leerlingen van het vijfde– of zesde leerjaar die zich nog willen engageren om mee te
spelen in het toneel moeten dit uiterlijk tegen volgende week woensdag laten weten aan
juf Isabelle.

Aandacht !!!!

Sponsors

