
 

 

 

Maandag 12/10 Pedagogische studiedag : geen school, wel opvang 

Dinsdag 13/10  

Woensdag 14/10  

Donderdag 15/10  

Vrijdag 16/10  

Zaterdag 17/10  

Zondag 18/10  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Scharrolletjes 

Mosterdsaus 

Broccolipuree 

 

Alpenburger 

Braadsaus 

Prinsessen-

boontjes 

Aardappelen 

Kipfilet 

Archiducsaus 

Erwtjes en wor-

telen 

Krieltjes 

Vol-au-vent 

Rijstmix 

 

Vleesbrood 

Braadsaus 

Appelmoes 

Aardappelen 

 

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Spelletjes met de parachute. 



In de kijker 

Tweede kleuter 

We wensen elkaar een goedemorgen toe op verschillende manieren a.d.h.v.  onze groet-

kaartjes.  

We oefenen onze fijne motoriek...om een zo 

goed mogelijke pengreep na te streven...  

Cijferherkenning en één-één relatie. 



In de kijker 

Derde kleuter 

Voorbereiding verteltafel 

Lekker smullen!! De pannenkoeken zijn goedgekeurd!  



In de kijker 

Eerste leerjaar 

Tweede leerjaar 

Fotozoektocht - een nette buurt 

 

Samen met het eerste leerjaar trokken we in 3 groepen op 

pad in onze schoolbuurt. De kinderen moesten zelf de weg 

zoeken door middel van een fotozoektocht. Per 2 speurden 

ze naar landschapselementen. We maakten van de gele-

genheid gebruik om de schoolbuurt afvalvrij te maken.  



In de kijker 

Tweede leerjaar 

 

Verjaardagskalender knutselen 

Groepswerk taal - De kinderen legden de spelregels van enkele bekende spelletjes 

uit aan elkaar. Ze schreven de spelregels in stappen uit en stelden hun spel voor 

aan de klas.  



In de kijker 

Derde leerjaar 

 

Inoefening spelling: coöperatieve werkvorm. Iedereen schrijft apart het woord op. Daar-

na overleggen ze welke schrijfwijze juist is en noteert er iemand dit in het grijze vak.  

Einde van een werothema. We synthetiseren en 

mindmappen de leerstof. 



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

Rollenspel over machts- 

misbruik.  

Actualiteit : na het bekijken van Karrewiet vatten we de gebeurtenissen 

samen in enkele sleutelwoorden. Daarna situeren we het feit op een we-

reldkaart en op onze tijdslijn.  

Na ons Werothema over afval kre-

gen we van de mooimakers een leuk 

kado. Met onze grijpers, hesjes en 

handschoenen gingen we direct aan 

de slag. Onze school ziet er alweer 

piekfijn uit !  



In de kijker 

 

Vijfde leerjaar 

Zesde leerjaar 

BOSKLASSEN 



Sfeerbeelden van de bosklassen :  

• Geschiedeniswandeling 

• Filmavond 

• Kanovaren 

• Bonte Avond 

• Cluedo in het donker 

• …. 



Er wordt aan vrije basisschool De Rodenburg een schoolstraat ingevoerd. Een 

schoolstraat is autovrij aan het begin (van 8.15 tot 8.35 uur) en aan het einde 

van de schooltijd (van 15.50 tot 16.15 uur). Op woensdag is dat van 11.30 tot 

12 uur en op vrijdag van 14.50 tot 15.15 uur aan het einde van de schooltijd. Er 

komen dranghekken op de straat, om het rijverbod verder te verduidelijken. 

Voetgangers en fietsers mogen uiteraard wel altijd door. Het project moet de 

verkeersveiligheid in de schoolomgeving vergroten. 

 

Goed nieuws !!!!!! 



Mededeling 

Vandaag laatste 

dag om in te 

schrijven !!!!! 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

16, 17, 18 okt Halloweenwandeling 

24/10 Brondag vormsel 

26/10 In de week van 26 oktober houden alle klassen oudercontacten.  

28/10 Schoolfotografie (individuele foto’s) 

29/10 Geen studie 

  

Jaarkalender 



Sponsors 


