
 

 

 

Maandag 01/03 Complimentendag 

Start Jeugdboekenmaand 

Dinsdag 02/03  

Woensdag 03/03  

Donderdag 04/03 Workshop drama L3, L4, L5, L6 

Vrijdag 05/03 Zwemmen L1/L2 

Zaterdag 06/03  

Zondag 07/03  

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Orloffgebraad 

Prinsessenboon-

tjes 

Aardappelen 

Gepocheerde 

Pollak 

Pastinaakpuree 

Kipfilet 

Spruiten met 

spek 

Krieltjes 

 

Alpenburger 

Prei in de room 

Aardappelen 

 

Hesp in kaas-

saus 

Spirelli 

 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Thema Rupsje Nooitgenoeg. 

Liedje aanleren 

Tellen…. Evenveel stippen zetten 

Knutselen 



Ter info 

We hebben na Juf Saibel en juf Sabrina nog een extra ondersteuner in het eerste kleuter. 

De Anna-klas verwelkomde meester Jonas met open armen. Meester Jonas komt op 

dinsdag, woensdag en donderdag.  

Juf Saibel Juf Sabrina 

Meester Jonas 



In de kijker 

Tweede kleuter 

Prentjes ordenen en verwoorden wat erop staat.  

Tellen met rupsje nooit genoeg.  

Thema Rupsje Nooitgenoeg. 

De letter ‘r’ herkennen, tekenen op de spaal-

plaats, in de lucht schrijven,... 



In de kijker 

Derde kleuter 

Veiligheidsjas knutselen 

Handboeien maken 

Thema politie. 

Rollenspel 

Boetes uitschrijven 



In de kijker 

Eerste leerjaar 

We maken een toneel. 

Maskers zijn af, attributen worden verzameld, 

decor wordt geschilderd,... 

Toneel zelf maken. 



In de kijker 

Tweede leerjaar 

Knutselen rond boeken.  

Werothema boeken. 

Soorten boeken 

Genieten van een mooi boek in de zon…. 



In de kijker 

Derde leerjaar 

 

Werothema Zorg goed voor jezelf !  

Zintuigenspel 

Stethoscoop en bloeddrukmeter leren kennen. 



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

Deze week konden we gebruik maken van 10 iphones.  

We konden via kahoot onze leerstof op een leuke manier inoefenen. 

Werothema Voel je gezond.  

Via kimspel leerden we al onze zintuigen kennen. We voelden, proefden, roken…. 



In de kijker 

Maandag start de jeugdboekenmaand. Daarom willen we een aantal activiteiten organi-

seren voor de kinderen. Donderdag staat er een workshop drama op het programma 

voor de oudsten van de school.  

Voor onze school willen we een boekenruilkast plaatsen.  

Het principe van een boekenruilkastje is heel eenvoudig: je kiest een boek uit het kastje 

en ruilt het voor een boek uit je eigen boekenkast. Misschien is je boekenkast propvol en 

moet je plaatsmaken voor andere boeken, of heb je een geweldig boek gelezen dat je wil 

delen met anderen.  

 

Alvast veel leesplezier !!! 



In de kijker 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

09/03 Dactylo 

12/03 Zwemmen L3/L4 

15/03 Facultatieve verlofdag 

18/03 Ouderraad 

19/03 Zwemmen L5/L6 

23/03 Dactylo 

Jaarkalender 








