
 

 

 

Maandag 08/02  

Dinsdag 09/02  

Woensdag 10/02 Pedagogische studiedag (wel opvang) 

Donderdag 11/02 Geen studie ! 

Vrijdag 12/02 Carnaval 

Zwemmen L3, L4 

Zaterdag 13/02  

Zondag 14/02  

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kip 

Zoetzure saus 

Ananas 

Rijst 

 

Stoofvlees 

Erwtjes 

Aardappelen 

 

Visfilet 

Puree 

Tomaten 

 

Valentijnsburger 

Witte kool in 

witte saus 

Aardappelen 

 

Vol-au-vent 

Wortelpuree 

 



TOPNIEUWS !!!! 

“That’s one small step for man, one giant leap for Rodenburgschool...” 

 

24 laptops...  

 

...zijn het resultaat van (een deel van) de inzet van vele ouders bij de koekjesverkoop en hallo-

weenwandeling!! 

 

De ouderraad engageert zich de komende 3 jaar voor de financiering van 24 laptops LeapT304!! 

 

De toestellen worden geleased met aankoopoptie gedurende 3 jaar! Zij komen met een be-

schermhoes, verzekering, garantie en een “in-huis-herstelling”. 

 

Deze investering is een hele grote digitale sprong vooruit voor de school en de leerlingen: 

 

- elke leerling zal individueel op een toestel kunnen werken tijdens klassikale opdrachten;   

- Juf/meester kan haar /zijn scherm projecteren op de schermen van de leerlingen en hun 

schermen overnemen;   

- mogelijkheid tot aanleren van meer digitale vaardigheden;   

- Het klassikaal of individueel maken van oefeningen, het maken van toetsen, opzoekings-

werk,... alles is mogelijk!   

- .... 

 

Als ouderraad zijn wij dan ook bijzonder trots op deze realisatie, die een onmiddellijke meer-

waarde biedt voor onze kinderen! 

 

De toestellen worden midden februari geleverd door @signpost in Kortrijk! We’ll keep you 

posted   

 

En er volgt binnenkort nog wat goed nieuws, want ook voor onze kleuters werd nog iets voor-

zien... 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Tik Tak thema ziek zijn. 

Samen met tweede kleuter. 

Thema ziek zijn. 



In de kijker 

Tweede kleuter 

De doktershoek.  

Dokterstas knutselen. 

Instrumenten benoemen.  

De zieke beer verzorgen. 

Rooms-Katholieke gods-



In de kijker 

Derde kleuter 

Spelen met woordkaarten. 
Rollenspel met playmobil. 

Oefenen voor de voorstelling. 

Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen….. het circus kan beginnen !!!! 

Clowntjes maken in krullenbol. 



In de kijker 

Eerste leerjaar 

Valentijn : In de stijl van Burton morris 



In de kijker 

Tweede leerjaar 

Drama met gedichten.  

Maak een tableau vivant bij een gedicht.   

Kan de klas raden om welk gedicht het gaat?  



In de kijker 

Derde leerjaar 

 

Franse les. Les sentiments.  

Bonjour…..    Comment ça va?  

Je suis triste / faché / content.  

Vormgedichten maken.  



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

Rekenen : De cirkel. Kenmerken van 

de cirkel onderzoeken. Cirkels leren 

tekenen met gegeven straal. 

Creatief zijn met de cirkel.  

Werken met de atlas.  

Hoe zit een atlas in elkaar?  

Hoe zoek je vlot iets op?  



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

15/02 - 19/02 Krokusvakantie :  Opvang van maandag tot en met vrijdag.  

23/02 Dactylo 

26/02 Zwemmen L5/L6 

05/03 Zwemmen L1/L2 

09/03 Dactylo 

12/03 Zwemmen L3/L4 

15/03 Facultatieve verlofdag 

18/03 Ouderraad 

19/03 Zwemmen L5/L6 

23/03 Dactylo 

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-








