
 

 

 

Maandag 01/02  

Dinsdag 02/02 Dactylo 

Woensdag 03/02 Pedagogische studiedag (wel opvang) 

Donderdag 04/02  

Vrijdag 05/02 Zwemmen L1, L2 

Zaterdag 06/02  

Zondag 07/02  

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Duo van zalm en 

pollakhaasje 

Knolselderpuree 

 

Wintergebraad 

Boontjes 

Aardappelen  

 

Kipfilet 

Broccoli 

Rijst 

 

Gehaktballetjes 

Geraspte worte-

len 

Puree 

 

Hesp in kaas-

saus 

Spirelli 

 



Jaarthema 

De werkgroep jaarthema 

zorgde voor een leuke ge-

dichtendag. 

De komende weken zul-

len de leerlingen allerlei 

opdrachten uitvoeren in 

het kader van de poëzie-

week.  



In de kijker 

Eerste kleuter 

Deze week was er poppenkast. Onze kikker was ziek. Hij had koorts en rode 

vlekjes.  

Een creatieve wens maken... 



In de kijker 

Tweede kleuter 

We leerden verbanden leggen….. 

De themawoorden klappen in 

lettergrepen.  

Allemaal dokters in spé... 



In de kijker 

Derde kleuter 

De letterdief ging vorige week mee 

met Valentine. Haar letter was ‘M’. 

Valentine verzamelde heel wat mate-

riaal met de letter ‘M’.  

Super !  

Deze week is een hondje uit 

het asiel ziek geworden.  

We brachten hem naar de 

dierenarts.  

In de winkel leerden we die-

renvoeding kopen.  

Hondenhokken aanleggen. 

Honden meten en wegen.  
Fijne motoriek oefenen. De pilletjes van 

de honden klaarzetten met een pincet.  



In de kijker 

Eerste leerjaar 

We leerden deze week hoe we onze tanden op de juiste manier moeten poetsen. We 

proberen het nu reeds een hele week minstens twee keer per dag te doen. Twee minu-

ten lang en volgens de 8 stappen op het stappenplan. Mooie verzorgde tanden zijn na-

melijk super belangrijk!  



In de kijker 

Tweede leerjaar 

Gedichtendag 

Les drama. Tableau vivant maken. Thema winter 



In de kijker 

Derde leerjaar 

 

Gedichtendag 

Woordgedichten     

maken met woorden 

uit de krant. 

Godsdienst.  Stiltemoment. Stiltehouding… 

Wat is fijn aan stilte? Hoe voel ik me erbij?  

Rooms-Katholieke godsdienst 



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

Leren leren. Deze week hebben 

we onze eerste stappen gezet in 

het maken van een eigen mind-

map. We zochten de sleutel-

woorden in ons thema. Volgens 

de regels maakten we onze 

mindmap. Veel leerlingen zagen 

onmiddellijk al wat voordelen 

om zo een thema te studeren.  

 Wero thema uitvindingen. De uit-

vinding van de stoommachine, de 

boekdrukkunst en de gloeilamp. 

We leerden de uitvinder kennen. 

We zochten zijn geboorteland en 

- datum op. We situeerden hun 

uitvinding op de tijdslijn en de 

wereldkaart. We bestudeerden 

hun uitvindingen en de gevolgen 

ervan.  



            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 ? 

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-








