
 

 

 

Maandag 07/12 Proevenweek 

Dinsdag 08/12 Dactylo 

Woensdag 09/12  

Donderdag 10/12  

Vrijdag 11/12  

Zaterdag 12/12  

Zondag 13/12  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Duo van zalm en 

pollakhaasje 

Veronsaus 

Spinaziepuree 

 

Dijonaise ge-

braad 

Mosterdsaus 

Bloemkool 

Aardappelen 

 

Kalkoen cordon 

bleu 

Ratatouillesaus 

Krieltjes 

 

Gehaktballetjes 

Tomatensaus 

Komkommer 

Puree 

 

Kip curry 

Ananas 

Rijst 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



Neem voor 6 december nog snel 

een kijkje op je eigen webshop !! 



In de kijker 

Eerste kleuter 

We speelden samen het spel van de spelletjespiet.  

 



In de kijker 

Tweede kleuter 

We speelden een cluedospel voor de Sint.  

Ons taalboekje is opgestart…… We luisterden naar elkaars woorden.  

We knutselden een 

stokpaardje of een 

zwarte Piet 



In de kijker 

Derde kleuter 

We moesten met de ganse klas een spel spelen voor de Sint. We maakten en-

kele puzzels,…. We losten een deel van het cluedo-spel op.  



In de kijker 

Tweede leerjaar 

 

Les spreken en luisteren. Vertellen over jezelf. 

Werkvorm binnen- en buitenkring.  

Meetkunde : Verschillende aanzichten van bouwsels.  



In de kijker 

Derde leerjaar 

 

We speelden muzikaal pak van de Sint.  

Muzische rond Wapenstilstand.  



Het derde leerjaar bracht een bezoekje aan de buren van de villa 

Ze zongen wat Sintliedjes en gaven de buren wat Sintcadeautjes. 

 



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

We speelden een escape-spel van de Sint. We losten raadsels op, kraak-

ten veel codes en konden als groep elke uitdaging oplossen.  

Initiatie fietsen. We oefenden onze fietsbehen-

digheid.  



In de kijker 

 

Vijfde leerjaar 

 

Gesprekjes in het Frans 

Spelletjesnamiddag met het speelgoed van de Sint. 



In de kijker 

 

Zesde leerjaar 

 

Escape-spel in zwarte pietenstijl. Samenwer-

ken om de vraagstukken op te lossen.  

De weg uitleggen aan elkaar in het Frans. 



De Sint bracht voor iedereen een zakje speelgoed en voor elke klas een verrassing. 

 

Super dank je wel !!! 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

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

15/03 Facultatieve verlofdag (geen opvang) 

Jaarkalender 








