Vrije Basisschool Rodenburg

Kalender

Maandag

23/09

Verkeersparcours en fietsbehendigheidsparcours worden
geplaatst.

Dinsdag

24/09

Door Stad Kortrijk : fietscontrole en -labelen voor L5, L6

Woensdag

25/09

Donderdag

26/09

Vrijdag

27/09

Zaterdag

28/09

Zondag

30/09

Menu

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Venkelsoep

Kippensoep

Andijviesoep

Tomatensoep

Ajuinsoep

Gevogelterollade

Fishstick

Kippenfilet

Vol-au-vent

Braadworst

Bloemkool
Aardappelen

Nantuasaus

Erwtjes en wor- Geraspte wortetelen
len
Knolseldersoep
Aardappelen
Puree

Appelmoes
Aardappelen

In de kijker
Schoolproject

Deze week is ons schoolproject verkeer van start gegaan.
Om onze kinderen veilig te leren deelnemen aan het verkeer, zijn praktijkgerichte verkeerslessen noodzakelijk. Naast het leren en testen van de theoretische kennis, kozen we ervoor
om ons verkeersproject vooral BUITEN de klasmuren te laten gebeuren. We leren de leerlingen veilig stappen en fietsen in het verkeer, door regelmatig te oefenen, eerst op de
speelplaats, dan op de straat. Praktijklessen brengen kinderen vooral houdingen en vaardigheden bij. Kennis van de verkeerswetgeving wordt stelselmatig mee aangebracht.

Lessen dode hoek.
De leerlingen ervaren de gevaren van de dode hoek aan de hand van een oefening rond
een vrachtwagen die voor de school geplaatst werd. Zo leren ze hoe ze zich moeten gedragen in de buurt van een groot voertuig. (Met dank aan de Kortrijkse Rijschool)

Veilig oversteken.

Muzische activiteit met Aya.

Kennismaking met de verkeersborden.

Auto stempelen en veilig rondrijden met de auto in de klas, rekening houdend met voetgangers. Kinderen naar kinderdagverblijf brengen, boodschappen doen, ...

In de kijker
Vijfde leerjaar

Hoekenwerk : verkeersborden

Tweede kleuter

Schrijfdans rond verkeer.
Rekenactiviteit met de bus: hoeveel passagiers stappen er op, af, ... aan de hand van getalbeeld
tot 6.

In de kijker

Vijfde leerjaar

STEM- activiteit: Bouw met krantenpapier en kleefband een toren die een golfbal minstens
20 seconden kan houden.
Derde kleuter

Op een speelse manier ontdekken de kleuters de begrippen:
leeg-bijna leeg-halfvol-bijna vol-vol.

In de kijker

Vierde leerjaar

Welk dier ben jij? Welk geluid maak jij?

Derde leerjaar

Groepswerk dieren. Kenmerken en gewoontes van
dieren opzoeken en in kaart brengen.

In de kijker

Eerste kleuter

Experimenteren met klei

Zesde leerjaar

Groepswerk

Sportlessen

Initiatie ping pong

Initiatie zelfverdediging

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 ?

30/09

Verlofdag (geen opvang)

01/10

Pedagogische studiedag (opvang)

22/10

Oudercontacten
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