
 

 

 

Maandag 28/09 Geen school, geen opvang 

Dinsdag 29/09 L5/L6 : Studio GLOBO 

L4 : Alles op wieltjes  

Woensdag 30/09  

Donderdag 01/10  

Vrijdag 02/10  

Zaterdag 03/10  

Zondag 04/10  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Geen school Kip 

Zoetzure saus 

Rijstmix 

 

Stoofvlees 

Appelmoes 

Aardappelen 

 

Duo van zalm en 

pollak 

Mosterdsaus 

Preistoemp 

 

Gehaktbroodje 

Braadsaus 

Bloemkool in 

de room 

Aardappelen 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Waarneming vuilniswagen,  vuilniszak, afval sorteren,…. 

Verhaal over de vuilnisman. 

Afval leren sorteren... 



In de kijker 

Tweede kleuter 

Lied over de vuilnismannen. 

Memory afval 

Afval sorteren 



In de kijker 

Derde kleuter 

 Muzische opvoeding - beeld: vorige week maakten we een toversteen uit klei (zoals 
Max). We hebben natuurlijk nog een opbergdoos nodig voor onze steen want we willen 
hem veilig kunnen vervoeren. 
We scheuren krantenpapier in reepjes en kleven die op emmertjes. Lekker kliederen en 
ondertussen onze fijne motoriek oefenen.  

Coöperatief leren: klasbouwers - we stappen rond op de muziek. Als de muziek stopt, 

staan we zo stil als een standbeeld en geven we aan het eerste vriendje dat we zien een 

"stickie high five". Als iedereen een vriend heeft, gaan we zitten en vertellen we stilletjes 

iets aan het vriendje. Zo leren we iets vertellen aan elkaar, maar ook luisteren naar el-

kaar. We gaan eens om met klasgenootjes waar we anders wat minder mee omgaan.  



In de kijker 

Eerste leerjaar 

 

Estafette : Vergelijken van inhouden in identieke 

en niet-identieke voorwerpen 



In de kijker 

Tweede leerjaar 

 

Drama : Uitbeelden van onze ochtendrituelen. 

Op naar de kapel.  De eerste communie komt eraan…. 



In de kijker 

Derde leerjaar 

 

Afvalspel 

L3 en L4 

Afval leren sorte-

ren. 



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

Workshop 3D-printen  



Sport 

Volgende week mogen de  leerlingen van het vierde leerjaar hun step en skateboard     

meebrengen.    

 

 

 

Oproep 

Het weer is niet meer elke dag zo zonnig en de klassen staan dage-

lijks volledig open voor de corona. 

Graag een trui en regenjas voorzien !! 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

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 






