
 

 

 

Maandag 13/01 K3 naar volkssterrenwacht 

Dinsdag 14/01  

Woensdag 15/01  

Donderdag 16/01  

Vrijdag 17/01  

Zaterdag 18/01  

Zondag 19/01  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ajuinsoep 

Kalkoen cordon 

bleu 

Broccoli 

Aardappelen 

Tomatensoep 

Barbecue worst 

Witte kool 

Aardappelen 

 

Erwtensoep 

Orloff 

Boontjes 

Puree 

 

Pompoensoep 

Kippenreepjes 

Ananas 

Rijst 

 

Wortelsoep 

Spaghetti 

Bolognaisesaus 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Verschillende vormen herkennen en gebruiken. 

Wiskundige initiatie met de beebot. De lln programmeren de beebot zodat hij naar de juis-

te dobbelsteen rijdt. 

Eerste kleuter 

Derde kleuter 



In de kijker 

Driekoningentaart maken. 

Tafels oefenen op een speelse manier. 

Derde kleuter 

Derde leerjaar 



In de kijker 

Thema geld. Geldbeugel maken met brik. 

Onze nieuwe peuters…. 

Derde leerjaar 

We heten onze nieuwe peuters van harte welkom.  



In de kijker 

Opdrachten zonnestelsel:  

informatie opzoeken over planeten, zelf een planeet knutselen en de standen 

van de maan ontdekken aan de hand van proefjes. 

Vijfde leerjaar 



In de kijker  



Toneel  

Op onze school vinden we het erg belangrijk dat de kinderen op alle vlakken ontwikkelen 

en zich kunnen ontplooien. Daarom organiseren we ook dit jaar een schooltoneel. 

Kinderen vinden toneelspelen over het algemeen vooral erg leuk. Niet voor niks spelen 

kinderen van jongs af aan uit zichzelf toneel wanneer ze met elkaar spelen.  Toneel is zeer 

geschikt om in te zetten bij het verbeteren van je sociale vaardigheden. Kinderen krijgen 

meer zelfvertrouwen naarmate ze meer toneelspelen. Door situaties vanuit verschillende 

rollen te benaderen, leren kinderen zich op verschillende manieren te uiten en leren ze 

hun stem en lichaam op verschillende manieren in te zetten. Door kinderen te laten inle-

ven in verschillende rollen leren ze te denken vanuit iemand anders. Op deze manier leren 

kinderen meer begrip op te brengen voor andere meningen en mensen. 

 

Met de school organiseren we een toneelvoorstelling op 16 februari. Dit om 10u30 en 

14u30. 

Later ontvangt u een mail om in te schrijven. 

 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

27/01 L6 medisch onderzoek 

31/01 Vrije dag 

12/02 Pedagogische studiedag 

16/02 Toneel 

  

Jaarkalender 

 

Zwemkalender            

       

17 januari 

14 februari 

6 maart 

20 maart 

3 april 

15 mei 

29 mei 

12 juni 

26 juni 





Sponsors 






