
 

 

 

Maandag 11/11 Wapenstilstand 

Dinsdag 12/11 Pedagogische studiedag 

Woensdag 13/11  

Donderdag 14/11  

Vrijdag 15/11  

Zaterdag 16/11  

Zondag 17/11  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Wapenstilstand Pedagogische 

studiedag 

Champignon-

soep 

Gehaktballetjes 

Puree 

 

Tomatensoep 

Kip curry 

Broccoli 

Rijst 

Andijviesoep 

Worst 

Appelmoes 

Aardappelen 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Derde leerjaar 

Tweede kleuter 

Metend rekenen. Meetcircuit. 

Kunstenaars aan het werk: in de voetsporen van Mondriaan...  

Derde kleuter 

Bezoek aan het huisje van René Declerq. 



In de kijker 

Tweede kleuter 

Eerste kleuter 

We oefenen de motoriek. Werken met het pincet. Schilderen van 

verjaardagsballonnen. 

Matrix : spelen 

met vormen. 



In de kijker 

Zesde leerjaar 

Een griezelverhaal met popjes verzinnen a.d.h.v. de vertelberg. 

Bedrijvenrally. Bezoek aan een verzorgingste-

huis en ict-bedrijf. 

Tweede leerjaar 



In de kijker 

Derde kleuter 

 

Vijfde leerjaar 

Techniek met Fred de mier: Fred wou een eigen huis bouwen en vond in het bos een pick-

nickmand. Hij nam enkele spulletjes mee waarvan hij dacht dat hij die wel zou kunnen ge-

bruiken: aluminiumfolie, suikerklontjes, stenen en zout. 

Welke voorwerpen zouden er goed bestand zijn tegen de regenbuien als Fred ze zou ge-

bruiken om zijn woning te bouwen? Wij helpen om dit te onderzoeken. We doen dit aan 

de hand van een stappenplan.  

Elkaar meten en gemiddelden berekenen. 



In de kijker 

Derde leerjaar 

Vierde leerjaar 

Groepswerk wero. Warmte, licht, beweging, geluid, groei ... 

alles heeft met energie te maken! Maar wat is het verschil 

tussen fossiele en hernieuwbare energie? Waar halen plan-

ten hun energie?  En wat is de energie van de toekomst?  

Derde kleuter 

Thema vroeger. Kledij maken zoals in de tijd 

van toen. 



In de kijker 

breien     breien      breien      breien      breien      breien     breien  

Dank alvast aan alle vrijwilligers die ko-

men helpen of breien voor ons !!!! 



In de kijker 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

22/11 Pasta party 

09/12 Start proeven  

16/12 en 17/12 Oudercontact 

  

Jaarkalender 

Zwemkalender        

22 november        

6 december        

20 december 

17 januari 

14 februari 

6 maart 

20 maart 

3 april 

15 mei 

29 mei 

12 juni 





Sponsors 






