
 

 

 

Maandag 18/01  

Dinsdag 19/01 Dactylo 

Woensdag 20/01  

Donderdag 21/01  

Vrijdag 22/01 Zwemmen L5, L6 

Zaterdag 23/01  

Zondag 24/01  

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kip curry 

Perzik 

Rijst 

Fishsticks 

Nantuasaus 

Pastinaakpuree 

 

Ovenschotel 

met broccoli 

Kippengyros 

Erwtjes 

Aardappelen 

Gehaktbroodje 

Bloemkool in 

de room 

Aardappelen 

 



       Ter info 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Thema kikker in de kou. Thema vertrekkend vanuit 

een prentenboek.  

 

Experimenteren met ijs…. 

Iglo’s bouwen 

Tik tak spelen 

Sneeuwman 

maken 

Toren bouwen met pinguïns. 



In de kijker 

Tweede kleuter 

Thema Kikker in de kou. 

Kikker schilderen. 

Getalbeelden herkennen.  

Evenveel knopen tellen. 

Tellen met de sneeuw-

man.  



In de kijker 

Derde kleuter 

Deze week werkten we nog rond het 

thema Zuid- en Noordpool. We speel-

den gezelschapsspelletjes rond Lars de 

ijsbeer. We hebben ook vissen geme-

ten en geteld. Voor schrijfdans maak-

ten we vier pinguïns op een rij op   

muziek. Tijdens de lessen godsdienst 

werden we zelf eens blind en luister-

den we naar het verhaal: Anna leeft in 

het donker. We speelden natuurlijk 

ook in de sneeuw!  



In de kijker 

Eerste leerjaar 

We leerden in de klas hoe we de eerste hulp moeten toedienen bij schaafwonden, brand-

wonden,…. De dokters in de klas hebben elkaar prima ver-

zorgd.  

We oefenden ook nog eens alle lichaamsdelen in.  



In de kijker 

Tweede leerjaar 

In alle klassen komt er nu veel nieuwe leerstof. Wij leerden nu ‘kwart voor’ en ‘kwart 

over’.  

Groepswerk  

De delen van het lichaam. 

Woordenschat rond ziek zijn 

inoefenen met een memory. 



In de kijker 

Derde leerjaar 

 

Groepswerk over uitvindingen.  

Filmpjes bekijken over de werking van  

de uitvindingen.  

Teksten verwerken.  Mindmappen maken.  



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

Stap voor stap cartoons tekenen. 

We kwamen mooie resultaten van. 

Inoefenen van onze     

verkleinwoorden met 

een coöperatieve     

werkvorm nl placemat 



In de kijker 

 

Vijfde leerjaar 

 

                                                         De tijdband leren kennen.  

Keith Haring  

Zijn kunstwerken uitbeelden.  



In de kijker  

Sneeuwpret op onze school ! 



In de kijker  

 

Zesde leerjaar 

 

In het kader van ons jaarthema bracht juf Stephanie een bezoek aan elke klas. Januari is 

wensenmaand. Elke klas kreeg een doos met wenskoekjes. Iedere dag wordt er een 

koekje geopend en bekijken we de wens. We leerden al dat onze dromen groter moeten 

zijn dan onze angsten, dat het mooie van een mens vanbinnen zit,... 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

25/01 Ouderraad 

30/01 Openklasdag   

02/02 Dactylo 

03/02 Pedagogische studiedag (wel opvang) 

10/02 Pedagogische studiedag (wel opvang) 

11/02 Geen studie 

15/02 - 19/02 Krokusvakantie :  Opvang van maandag tot en met vrijdag.  

15/03 Facultatieve verlofdag (geen opvang) 

Jaarkalender 



Belangrijk !!!!!! 

HUIDIGE CORONA-MAATREGELEN VOOR HET KROKUSVERLOF 

  

De overheid raadt ten stelligste elke reis naar het buitenland af. Daarom ver-

zoeken wij de ouders om in de krokusvakantie ook in België te blijven. 

Iedereen, die toch voor minstens 48 uren naar een rode zone in het buiten-

land reist, moet bij terugkeer minstens voor 7 dagen verplicht in quarantai-

ne en moet de nodige covid-testen ondergaan. Die verplichting geldt zowel 

voor kinderen als voor volwassenen. 

Als een leerling, die naar een rode zone op vakantie is geweest, zich toch aan-

dient op school, wordt de leerling de toegang geweigerd. Het zou 

een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om die leerlingen tot de school 

toe te laten. 

De quarantaine verplichting geldt niet voor leerlingen die terugkomen uit 

een oranje zone. 

Leerlingen die samenwonen met een persoon die naar een oranje of rode zo-

ne is geweest, hoeven niet in quarantaine, tenzij die persoon positief zou tes-








