
 

 

 

Maandag 08/03  

Dinsdag 09/03 Dactylo 

Woensdag 10/03  

Donderdag 11/03  

Vrijdag 12/03 Bednetdag: pyjamadag 

Zwemmen L3/L4 

Zaterdag 13/03  

Zondag 14/03  

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Vispannetje 

Spinaziepuree 

 

Kippengyros 

Rijstmix 

 

Gehaktballetjes 

Tomatensaus 

Erwtjes en wor-

telen 

Puree 

Stoofvlees 

Winterslaatje 

met radijs 

Aardappelen 

 

Gehaktbroodje 

Braadsaus 

Rode kool 

Aardappelen 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Thema Rupsje Nooitgenoeg. Enkele activiteiten 

binnen thema.  

Vlinder overteke-

nen met licht. 

Chronologisch ordenen. Van ei tot vlinder. 



In de kijker 

Tweede kleuter 

Knijpkaarten rond schaduw 

Gezelschapsspel rond Rupsje 

Nooitgenoeg. Oefenen van de 

pincetgreep. Kennismaking met 

de getalbeelden en het begrip 

‘evenveel’.  

Aan de slag met rijm-

woorden. De rijmpeer 

(zelf een rijmwoord zoe-

ken op peer) komt in de 

boom terecht. De rotte 

peer (niet-rijmwoord) 

komt op de grond te-

recht. 

Thema Rupsje 

Nooitgenoeg.  

Mandjes vullen met 

zijn voedsel. 



In de kijker 

Derde kleuter 

Motoriek oefenen met krullenbol. 

Politiepet knutselen. 

Techniekles met een 

ballon. 



In de kijker 

Eerste leerjaar 

Toepassingen op de 

les metend reke-

nen : de meter. 



In de kijker 

Tweede leerjaar 

Complimentendag. 

Dankzij de boekbeesten leerden we de verschillende boekengenres kennen. Elk 

boekbeest staat voor een type boek. We sloten de les af met een leuke zoektocht. 

Genieten van een boek 

buiten.  

Boeken ordenen volgens 

de boekenbeesten. 



In de kijker 

Derde leerjaar 

 

Jeugdboekenmaand : boek lezen, fiche invullen en boek 



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

Creatief met krijt en fotografie. De leerlingen 

zochten eerst een idee en maakten een schets. 

Daarna gingen ze met krijt aan de slag. 

Dankzij de bieb kunnen we gedurende de 

jeugdboekenmaand genieten van allerlei 

soorten boeken. 



In de kijker : Jeugdboekenmaand 

In het kader van de jeugdboeken-

maand konden de oudste klassen     

genieten van een workshop drama. 



Ter info 



Ter info 

Beste ouders, 

Vrijdag 12 maart 2021 is het de Nationale Pyjamadag van Bednet.  En onze school doet 

mee.  Dit jaar is het thema dromen. Want ook zieke kinderen hebben dromen en die kun-

nen ze van thuis uit waarmaken. Bednet zorgt er namelijk voor dat ze mee zijn met de les 

en al de rest, zodat zij later sterk in hun schoenen staan. Daarom mogen de leerlingen op 

Pyjamadag verkleed naar school komen in pyjama, maar ook in hun droomberoep. Door 

mee te doen steunen we zieke kinderen maken we Bednet meer bekend. Zodat ze nog 

meer kinderen kunnen helpen. Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 12 

maart? 

De klasfoto in pyjama willen we graag posten op de website van Bednet. 

Meer info vindt u op de website www.bednet.be/pyjamadag 



Ter info 

Aandacht! Juf Tine heeft helaas een breuk aan haar voet waardoor 

de voorbereidingen van ons schoolfeest vertraging oplopen. Meer 

info volgt eind volgende week. 

Juf Tine wordt vervangen 

voor de L.O.-lessen door 

meester Jean-Philippe 

Lootens. 



Ter info 

LEUK NIEUWS! 

We kregen van de ouderraad 500 euro om fietsjes voor de kleu-

ters aan te kopen.  De bestelling is geplaatst! In totaal konden 

we voor deze prijs 6 fietsen (zie foto’s) aankopen. 

Volgende week worden deze loopfietsen geleverd! 



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

15/03 Facultatieve verlofdag 

18/03 Ouderraad 

19/03 Zwemmen L5/L6 

23/03 Dactylo 

Jaarkalender 








