
 

 

 

Maandag 02/03  

Dinsdag 03/03  

Woensdag 04/03  

Donderdag 05/03 L3/L4 : Techniek  : We can do robot 

Vrijdag 06/03 Zwemmen 

Zaterdag 07/03  

Zondag 08/03  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Erwtensoep 

Vispannetje 

Spinaziepuree 

 

Pompoensoep 

Shaslickburger 

Witte kool in 

witte saus 

Aardappelen 

Preisoep 

Kalkoen cordon 

bleu 

Appelmoes 

Aardappelen 

Tomatensoep 

met balletjes 

Kip curry 

Ananas 

Rijst 

Vegetarische 

loempia 

Bloemkoolsoep 

Spaghetti 

Bolognaisesaus 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

 

Tweede kleuter 

Thema Peter en de wolf. Verhaal verkennen. 

We leerden ook al heel wat muzieknootjes. 

Afsluit van het thema “Kikker is verliefd”. 

 

Derde kleuter 



In de kijker  

Derde leerjaar 

Vierde leerjaar 

Alle kleuterklassen gingen op bezoek in “de villa”.  Ze konden genieten van een schimmen-

spel van het derde– en vierde leerjaar. 

Derde leerjaar  

Hoe schrijf je een brief ?  

Iedereen in de klas 

schreef een brief naar 

een klasgenootje. 



Derde leerjaar 

Vierde leerjaar 

In de kijker 

Activiteiten rond pesten. Waarom wordt er gepest? Wie is de pester? Wat doe ik als ik 

gepest word ? Hoe word ik een beetje assertiever? Teambouwers spelen. 

Derde kleuter 

SAMEN tegen pesten !!!!!!! 



In de kijker 

In alle kleuterklassen was het druk deze week. De 

wafels voor het “heldenfeest” werden gebakken. 

Kleuterklassen 



Toneel  

Kleuterklassen 

De drie kleuterklassen brachten een bezoek aan het museum Texture.  

Ze konden kennismaken met ‘HAAR’. Dit is een kunst-, voel- en speel-installatie voor jonge 

kinderen.  



De maandopener : actie tegen pesten 

Onze anti-pestweek werd vandaag afgesloten met een “heldenfeest”.  

Iedereen die niet pest of opkomt voor de gepeste is een echte held.  

Het leerlingenparlement organiseerde voor elke leeftijd een quiz.  



In de kijker : Sport 

Ook tijdens de sportlessen werden er team-

bouwers gespeeld.  

We hebben elkaar nodig om de hindernis 

aan te kunnen….. 



De warmste week  

Onze actie voor de warmste week konden we succesvol afsluiten met de verdeling van on-

ze sjaal. Met veel trots schonken we een deel van onze sjaal aan : 

 

• Het daklozen tehuis in Kortrijk 

• Collect 4 people in Menen/Wervik 

• Poverello 

• De deelfabriek 

• Buda shop 

• Een studente uit Gent voor een persoonlijk project 

• Rusthuis in Dilbeek 

 

 

Wij willen tot slot iedereen nogmaals bedanken die op zijn manier zijn steentje heeft bijge-

dragen.  

 



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 






