
 

 

 

Maandag 22/03  

Dinsdag 23/03 Dactylo 

Woensdag 24/03  

Donderdag 25/03  

Vrijdag 26/03 Zwemmen L1/L2 

Zaterdag 27/03  

Zondag 28/03  

Kalender 

Vrije Basisschool Rodenburg 

Menu 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Gevogelte rolla-

de 

Zoetzure saus 

Perzik 

Rijst 

Kippenreepjes 

Currysaus 

Penne 

 

Ovenschotel 

met broccoli 

 

Kippenboom-

stam 

Wortelschijfjes 

Aardappelen 

 

Fishsticks 

Béarnaisesaus 

Tomaten 

Puree 

 



In de kijker 

Eerste kleuter 

Maandag hoorden de kleuters een vreemd geluid in de kring. Er 

zat een kip in de klas. Ze keken naar een poppenspel over de kip. 

Er werd een mooi nestje geknutseld met de gezochte takjes.  

We werkten verder aan ons paasmandje. 



In de kijker 

Derde kleuter 

We bouwen verder. Dakpannen leggen, stenen stempelen,…. 



In de kijker 

Tweede leerjaar 

Muziekles : Staccato en legato herkennen in de muziek. Aan-

gepast bewegen op de muziek.  

Letters maken met de geoborden.  

De leerlingen maakten de letters van hun eigen naam met de tangram. 



In de kijker 

Derde leerjaar 

Afsluit van het thema wero “Zorg goed voor jezelf”. 

De lln leerden over de mensen met een beperking. 

Er werden kaartjes gemaakt voor de klusjesman. Hij 

kwam naar de villa om vragen te beantwoorden. 

Daarna leerden de kinderen ook nog gebarentaal. 

Muzische les. Bodypercussie. Maak zelf een klankverhaal. 

 



In de kijker 

 

Vierde leerjaar 

We zijn gestart met het thema boeken. Na het ontdekken van de soor-

ten boeken leerden we over de bibliothecaris en zijn taken.  

We ontdekten de weg van het boek vanaf het idee tot aan de boek-

handel. Zelf kropen we in het lijf van de illustrator en vulden we de te-

keningen aan in een zelfgemaakt boek.  



Belangrijke data 

Wanneer ?  Wat ? 

29/03 Deze week geen studie 

02/04 Zwemmen L1/L2 

23/04 Zwemmen L3/L4 

30/04 Zwemmen L5/L6 

7/05 Zwemmen L1/L2 

21/05 Zwemmen L3/L4 

Digitaal schoolfeest 

28/05 Zwemmen L5/L6 

01/06 Schoolreis Kleuter 

04/06 Zwemmen L1/L2 

11/06 Zwemmen L3/L4 

18/06 Zwemmen L5/L6 

25/06 Rapport mee naar huis 

28/06 Oudercontacten 

30/06 Einde schooljaar 

Jaarkalender 








