
 

 

 

Maandag 17/02  

Dinsdag 18/02 K1, K3 : Texturemuseum 

Woensdag 19/02 K2 : Texturemuseum 

Donderdag 20/02  

Vrijdag 21/02 Carnaval 

Zaterdag 22/02  

Zondag 23/02  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kippensoep 

Duo van zalm en 

pollakhaasje 

wortelpuree 

Andijviesoep 

Kippenboom-

stam 

Appelmoes 

Aardappelen 

 

Witloofsoep 

Orloff 

Prinsessenboon-

tjes 

Puree 

 

Pompoensoep 

Stoofvlees 

Erwtjes, worte-

len 

Aardappelen 

Falafelballetjes 

Tomatensoep 

Hesp in kaas-

saus 

Spirelli 

 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Tweede kleuter 

Klaspoppen Anna en Rube zijn verliefd. Deze morgen hadden ze een raar gevoel. Hun hart-

je bonsde heel hard, ze hadden het ook warm. En neen ze waren niet ziek, ze waren ver-

liefd maar wisten niet op wie. In de  middag hadden ze post. Ze kregen een kaartje, maar 

er stond geen naam op. In de zaal lagen allemaal sporen van hartjes. Door de sporen van 

hartjes hebben ze kunnen ontdekken dat ze op elkaar verliefd zijn. Ons vertrekpunt is van-

uit het verhaal "kikker is verliefd". 



In de kijker 

Eerste leerjaar 

Thema techniek : Stroomkring maken.  

Geleiders en isolatoren leren kennen. 

Eerste kleuter 

Zichzelf tekenen met behulp van een spiegel. 



In de kijker : Sportklassen L5, L6 

Derde leerjaar 

Vierde leerjaar 

Schimmenspel.  

Derde kleuter 

Eerst oefenen en ver-

haaltje maken. 

Een geheim projectje……. 



Kleuters 

In de kijker : Sport op school 

Springen 



De maandopener 

Een school waar iedereen zich goed voelt. Is dat een school met een jacuzzi en lounge-

muziek tijdens het eten? Of toch eerder een school waar iedereen het gevoel heeft aan-

vaard te worden? In die school wordt er niet gepest. Wij willen ons daar zelf voor in-

zetten.  

Vandaag konden we tijdens de maandopener zien hoe Tika gepest werd en welke gevol-

gen dit had.  Haar vader pakte het pestprobleem volledig verkeerd aan. Hij gaf ook totaal 

verkeerde oplossingen. Gelukkig kwam oma op bezoek en kon ze Tika wijze raad geven. 

Ze leerde van haar hoe ze het pestprobleem best aanpakte. 



Het leerlingenparlement 

Verslag van het leerlingenparlement : 

 

Na een week extra ons best te doen tegen pesten wordt er op vrijdag 21 februari een groot 

feest georganiseerd. Iedereen die niet pest, is voor ons een grote held.  

Daarom mag iedereen zich volgende week verkleden in een grote ‘held’. Dit kan Spider-

man, Mega Mindy, Batman,…. of zelfs je oma zijn. Het is zeker niet de bedoeling om kledij 

aan te kopen. Iedereen kan een superheld zijn.  

 



Toneel  

Wanneer ? 16 februari om 10u30  en om 14 u30 

Waar ? Oc Marke 

 

Met een hapje en een drankje !!! 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

13/03 K2/K3 : Rollebolle 

18/03 L4 : Medisch onderzoek 

24/03 

26/03 

L1 : Medisch onderzoek 

31/03 Oudercontact 

2/04 L1/L2 : Toneel 

Jaarkalender 

 

Zwemkalender  

  

6 maart 

20 maart 

3 april 

15 mei 

29 mei 

12 juni 

26 juni 





Sponsors 






