
 

 

 

Maandag 11/01  

Dinsdag 12/01  

Woensdag 13/01  

Donderdag 14/01  

Vrijdag 15/01 Zwemmen L3, L4 

Zaterdag 16/01  

Zondag 17/01  

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Noors Vispanne-

tje 

Spinaziepuree 

Kippenboom-

stam 

Erwtjes en 

boontjes 

Aardappelen 

Lasagne Kalkoenstoof-

vlees 

Komkommer 

Aardappelen 

Kalkoen Cordon 

Bleu 

Boontjes 

Aardappelen 

 



       Ter info 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Wiskundige spelletjes. 

Getallen herkennen, groot en 

klein. 

Hoekenwerk 

Welkom aan de nieu-

we peuters. Ze zijn 

alvast vlot gestart. 



In de kijker 

Tweede leerjaar 

Met de 2 uiltjes ‘Rien en    

Katrien’ leerden we hoe     

belangrijk zichtbaarheid in 

het verkeer is.  



In de kijker 

Derde leerjaar 

 

Inoefening spelling :  

ei-woorden gooien en  

correct overschrijven 

De journalistenschool. 

Thema uitvindingen: uitvinders moeten 

problemen kunnen oplossen en vinding-

rijk zijn. Dit ondervonden de kinderen in 

een escapespel.  



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

Als uitvinders gingen we aan de slag. We 

zochten creatieve oplossingen voor heel 

wat mini-probleempjes. 

Thema uitvindingen. 

Vertellen over uitvin-

dingen die ons leven 

verbeterden. 



In de kijker 

 

Vijfde leerjaar 

 

Groepswerk : De tijdsband ontdekken... 



In de kijker  

 

Technieklessen 

 

Juf Katelijn geeft in alle kleuterklassen initiatie techniek. 

Deze week konden de kleuters experimenteren rond licht en 

donker.  



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

19/01 Dactylo 

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-








