
 

 

 

Maandag 30/11  

Dinsdag 01/12  

Woensdag 02/12  

Donderdag 03/12  

Vrijdag 04/12  

Zaterdag 05/12  

Zondag 06/12  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Hesp in kaas-

saus 

Spirelli 

Kip Krokantje 

Archiducsaus 

Erwtjes en wor-

telen 

Aardappelen 

Vleesbrood 

Mosterdsaus 

Broccolipuree 

 

Stoofvlees 

Salade 

Aardappelen 

 

Braadworst 

Braadsaus 

Rode kool 

Aardappelen 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



Vandaag kregen we een filmpje toege-
stuurd van Loesje, een clown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze had de voorbije nacht bezoek gekregen van Sinterklaas. De 
Sint was op zoek naar een slaapplaats omdat het kasteel ontsmet moest worden nadat een 
Zwarte Piet besmet was geraakt met het coronavirus. 
De Sint wou bij Loesje slapen, maar ze heeft nergens nog een plaatsje voor hem.  
Loesje roept onze hulp in om een slaapplaats voor de Sint te voorzien.  
 
Het filmpje: https://youtu.be/TYghnBBRWWI.  

https://youtu.be/TYghnBBRWWI


In de kijker 

Eerste kleuter 

Werken met telkaarten. Activiteit voor de oudsten. 

De kleinsten maakten hun sinterklaaswerkje. 

Sintactiviteiten. 



In de kijker 

Tweede kleuter 

      Fluojassen, fluoverf….. 

De kleuters verdienden bij elke 

gevonden woord beginnend met 

de letter ‘z’ een straat. 

Hoeveel straten verdienden we 

niet ????? 



In de kijker 

Derde kleuter 

Thema sinterklaas : Wat een   

bedrijvigheid in de klas.               

Er worden pakjes gemaakt, het 

paard wordt getest, tekeningen 

maken,…. 

Post van de Sint….. 



In de kijker 

Eerste leerjaar 

Hoekenwerk Sint 



In de kijker 

Tweede leerjaar 

 

Schimmenspel 



In de kijker 

Derde leerjaar 

 

We bereiden onze spreekbeurt voor. 

Werothema feesten van november. De Belgische konin-

gen ontdekken via een ganzenbordspel.  



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

Werothema feesten van november. We leerden de koningen kennen via een ganzen-

bordspel. Tussendoor deden we ook heel wat doe-opdrachten. 

Les freerunning van juf Tine.  

 



In de kijker 

 

Zesde leerjaar 

 

Het volume berekenen van kubussen en balken. 

Kennismaking van de volumematen. 

De omtrek en oppervlakte berekenen van een cirkel.  



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

07/12 Proevenweek 

08/12 Dactylo 

14/12 Deze week kindcontacten/oudercontacten     Geen studie deze week !!! 

15/03 Facultatieve verlofdag 

Jaarkalender 








