
 

 

 

Maandag 25/01  

Dinsdag 26/01  

Woensdag 27/01  

Donderdag 28/01 Gedichtendag 

Vrijdag 29/01 Zwemmen L1, L2 

Zaterdag 30/01 Openklasdag 

Zondag 31/01  

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Gevogelte rolla-

de 

Broccoli 

Rijst 

Zwitserse schijf 

Appelmoes 

Aardappelen 

 

Orloff 

Boontjes 

Gebakken kriel-

tjes 

 

Kip krokantje 

Archiducsaus 

Wortelen 

Aardappelen 

 

Spaghetti 

Bolognaisesaus  



       Ter info 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Nepsneeuw maken. Experimenteren met 

sneeuw.  

Een kikker maken uit een kaasdoos. 

Een grote kikker inkleuren en kikker beplakken met papier.  



In de kijker 

Tweede kleuter 

In dit thema staat de 

letter ‘K’ centraal. Eerste 

kennismaking met het 

alfabet. 

Cijferherkenning tot en met 5. Tellen met kikker…. 

Schrijfinitiatie. Sprongen maken 

met kikker... 



In de kijker 

Derde kleuter 

Deze week konden de 

leerlingen genieten van 

een poppenspel geba-

seerd op het prenten-

boek  ‘Een huis voor 

Harry’. 

Dit was ook de inleiding 

voor het nieuwe thema 

over het dierenasiel.  

We leerden ook een themalied aan. 

Er werd geteld met hondenkoekjes. 

Via stappenplannen maakten enkele kinderen de honden-

hokken in lego. Anderen knutselden een kat.                       

 

Onze poppenhoek werd een 

asiel.  



In de kijker 

Eerste leerjaar 

Onze lievelingsletter maken als Chinese puzzel (tangram) 



In de kijker 

Tweede leerjaar 

Een collage maken : ‘een lekker mannetje’ 

Iemand uitnodigen via een telefoon-

gesprek.  



In de kijker 

Derde leerjaar 

 

Thema uitvindingen. Tableau vivant : de professors van L3.  



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

We oefenen onze kleuren in het Frans met een kwartetspel. 

Collage maken. 



In de kijker  

 

Zesde leerjaar 

 

De tijdband van de Europese 

geschiedenis verbergt geen 

geheimen meer. Bij de kwis 

was het echt opzoekingswerk 

naar de antwoorden.  



            OPROEP !!!!!! 

We zijn op zoek naar (ververs)kledij voor kinderen tussen de 3- en 8 

jaar. 

Wie ondergoed, een broek, kousjes,… over heeft, mag die altijd afge-

ven aan juf Ann. 

Super dank je wel !! 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

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-








