
 

 

 

Maandag 14/09 Alles op wieltjes voor L2 (step meebrengen) 

Dinsdag 15/09  

Woensdag 16/09  

Donderdag 17/09  

Vrijdag 18/09 L4 Workshop techniek : 3D printen 

Zaterdag 19/09  

Zondag 20/09  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Pollakhaasje 

Veronsaus 

Spinaziepuree 

Kippenboom-

stam 

Braadsaus 

Prinsessenboon-

tjes 

Aardappelen 

Lasagne 

 

Zomergebraad 

Jagersaus 

Gestoofde wor-

telen 

Aardappelen 

Kippenreepjes 

Currysaus 

Ananas 

Rijst 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



Ons jaarthema 



We willen speciaal de mama van Axelle en Joanne (K2, K3) en de mama van Arjen (K2)

bedanken voor al het drukwerk en de spandoeken. Zo konden we onze inkomhal sfeervol 

inrichten naar ons jaarthema. 

 

 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Ballonnen schilderen voor de verjaardagskalender.  



In de kijker 

Derde kleuter 

Aanbreng van de letter ‘S’ 

Allemaal druk bezig…. 



In de kijker 

Eerste leerjaar 

 

Hoekenwerk patronen 



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

Sociale vaardigheden 

Fairplay 

Ruimtelijke oriëntatie 



In de kijker 

Vijfde leerjaar 

 

Franse woorden oefenen met Mr Potato Head 



In de kijker 

Zesde leerjaar 

 

Frans communiceren 

met elkaar. 

Vloergesprek rond gezond leven                                          en duurzaamheid. 

We kaften zelf onze boeken….. Voor sommigen een hele onderne-

ming. 



Sport 

Nu het weer nog ok is, laten we elke week een klas hun wieltjes meebrengen. 

Zo kunnen ze tijdens de speeltijden zich uitleven met hun step, rolschaatsen of skateboard. 

Nu maandag is het de beurt aan het tweede leerjaar.   

 

 

 





Kinder– en jeugdboeken 

         

Beste ouder,  

graag willen we jullie weer warm maken voor de KJV (kinder- en jeugdboekenjury Vlaande-

ren). 

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 versche-

nen, 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 scho-

len kunnen na overleg met de coördinator groepjes opstarten.  Het blijft wel een parascolaire 

activiteit.                                

 

We starten graag leesgroepjes op voor de groepen 3 (3de en 4de lj.) en 4 (5de en 6de lj.)  

voor kinderen uit de school(buurt) en dit over de middag op school, van 12u.15 tot 13u.15.   

We houden het coronaproof en splitsen groep 3 en 4 op.  De school  zorgt voor de eventuele 

tijdswijziging  van de maaltijden van je kind(eren). 

 

De data liggen goed gespreid zodat de kinderen voldoende tijd hebben om per periode ge-

middeld 2 boeken uit te lezen.  KJV-lezers zijn soms veellezers, soms zoekers naar het voor 

hen passende genre, ...  Wat tijd en leesnieuwsgierigheid zijn voldoende om het te probe-

ren.  Dyslectische kinderen zijn ook welkom.  Er kunnen Daisy luisterboeken bijgeleverd wor-

den.  Gelieve dit wel te melden bij de inschrijving.  Het aantal inschrijvingen is beperkt.  Eind 

september ontvangen de deelnemers dan een brief met boekenlijst en alle praktische gege-

vens. 

 



Voor groep 3, derde leerjaar, komen we samen in ons leessalon op: 

Maandagen   uitzonderlijk dinsdag 29/09 (28/09 geen school), 09/11, 14/12, 25/01, 

08/03 en 29/03(stemming) 

Voor groep 3, vierde leerjaar: 

Vrijdagen  02/10, 13/11, 18/12, 29/01, 12/03, 02/04(stemming) 

Voor groep 4, vijfde leerjaar, komen we samen in onze boekenlounge: 

Maandagen 05/10, 16/11, 04/01, 08/02, 15/03, 19/04(stemming) 

Voor groep 4, zesde leerjaar: 

Vrijdagen  09/10, 20/11, 08/01, 12/02, 19/03, 23/04 

Als je kind interesse toont, aarzel dan niet om onderstaand strookje af te geven aan de 
leerkracht of mail naar isabel.couwet@telenet.be vóór 20 september. 
Naam kind: 

Leerjaar: 

Aard  leesproblemen: 

Mailadres ouders: 

 

Vriendelijke groet! 

mailto:isabel.couwet@telenet.be


Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

26/09 Eerste communie       Vormsel 

28/09 Verlofdag 

29/09 L5 / L6 : Studio GLOBO  

05/10—09/10 L5 / L6 : Bosklassen 

12/10 Pedagogische studiedag 

24/10 Brondag vormsel 

28/10 Schoolfotografie (individuele foto’s) 

29/10 Geen studie 

Jaarkalender 





Sponsors 






