
Beste ouders, beste leerlingen, 

 

In ons vijfde krantje kom je te weten welke leuke activiteiten onze leerlingen hebben  

gedaan en nog gaan doen in mei en juni. Lezen jullie mee?  

 

 

Vierde leerjaar 

De leerlingen van 4B  

fantaseerden verhalen aan de 

hand van verteldobbelstenen. 

Ook maakten de Oekraïense 

leerlingen kennis met het  

vierde leerjaar en met Paxy in 

de speeltuin. 

 

 

 

Derde kleuterklas 

De derde kleuterklas is naar het openluchtmuseum Middelheim gegaan. 

Na een begeleide wandeling met een gids, een plannetje en “Musée, het bijtje”       

werden we zelf kunstenaars en maakten we toverstaffen in het atelier! 
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Tweede kleuterklas 

We leerden in de 2e kleuterklas over zaden, bloemen en plantjes aan de hand van het 

thema "Tuinieren".  

Op een zonnige dag maakten we een wandeling naar de SamenTuin in Hove. Op weg 

kwamen we heel wat bloesem en bloemen tegen. Daarnaast hebben in onze moestuin 

op school aardappelen geplant en na al dat harde werk mochten we afkoelen in een  

fris badje. 

 

 

 

 

 

 

Tweede leerjaar 

De sportievelingen van het tweede leerjaar namen deel aan Mega-spelenpaleis. 

Na een gezamenlijke opwarming konden ze onder begeleiding verschillende activiteiten 

in het bewegingslandschap doorlopen.  

Veel bewegen en weinig stilstaan was een vereiste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijfde leerjaar 

Enkele leerlingen van het vijfde leerjaar 

maakten samen tijdens de middag een 

ridderoutfit uit Clickx. 

De leerlingen van 5B moesten elkaar leren 

vertrouwen tijdens de turnles.  

Zo te zien zijn ze in hun opdracht geslaagd! 



Zesde leerjaar 

 

Op 8 maart zijn de leerlingen van L6 gestart met tutorlezen met hun petekindjes. 

Vanaf nu wordt er elke dinsdag flink gelezen door de leerlingen van het 1ste leerjaar. 

Samen met hun meter of peter oefenen ze intensief alle nieuwe lettertjes die aan bod 

kwamen. De petekindjes lezen boekjes op hun niveau. De kinderen van 6 werden hier 

goed op voorbereid zodat ze hun petekindje goed kunnen ondersteunen tijdens het 

lezen.  

 

Op 9 maart gingen de leerlingen afval rapen in het park 

voor de scholenactie 'Mooimakers'. 

 

 

Tijdens de lessen Nederlands 'Trucs en trucage' leerden de  

kinderen bloederige wonden maken. 

 

 

 

 

 

Op woensdag 16 maart plantten de kinderen van de groenraad en de leerlingenraad 

nieuwe plantjes rond de bomen op de speelplaats en rond het nieuwe voetbalveld. 

Ook de moestuin werd helemaal omgespit. We kregen hiervoor hulp van enkele  

ouders, waarvoor een dikke dankjewel! 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de internationale dag van het gehoor op 3 maart, kwam Jiska, de 

mama van Wannes (6A) en Dries (3A), vertellen over doof- en slechthorendheid. De 

kinderen leerden over het gehoor in het algemeen en over veilig luisteren. Jiska  

vertelde ook over haar Cocchlear  

implantaat en hoorapparaat.  

 

 



Zesde leerjaar 

 

Tijdens de speeltijd bouwden enkele kinderen een  

reuzemannetje met de clics.  

 

 

Op donderdag 24 maart speelden de meters en peters samen met hun petekindjes in 

de speeltuin van het park van Hove.  

Voor de OVSG-toetsen van muzische vorming - ICT maakten de kinderen van 6 een  

tableau vivant. Hieronder kunnen jullie er enkele van bewonderen.  

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK NIEUWS! 

Onze school start binnenkort met een nieuwe communicatietool voor de ouders ge-

naamd ParentCom . De school krijgt zo zijn eigen app. 

Deze tool biedt heel wat extra mogelijkheden: 

 Een overzicht van de vakantiedagen en de jaarkalender. Zo kan je de 

kalender van je kinderen koppelen aan je eigen agenda. 

 Informatie over uitstappen of andere activiteiten 

 De mogelijkheid om afwezigheden rechtstreeks te melden bij de leer-

kracht. 

 De klasblog en foto’s van alle uitstappen en andere activiteiten 

 Pushberichten met belangrijke boodschappen. 

 

We voorzien op 7 juni (live) en 9 juni  (online) een infosessie voor ouders over het gebruik 

van deze app. Schrijf deze data alvast in jullie agenda! Daarnaast zal ook onze website 

in een nieuw jasje gestoken worden. 

 

GEZOCHT 

Wij zijn op zoek naar een fotograaf die enkele mooie foto’s wilt maken van onze school.  

Deze zullen gebruikt worden op onze nieuwe website en in de app van ParentCom. 

Ben jij de (amateur) fotograaf die we zoeken? Neem dan contact met ons op via  

rodenbachschool@hove.be.  



Schoolfeest! 

Op woensdag 1 juni van 12u tot 17u bouwen wij een heus (school)feestje! 

Thema = circus! De leerlingen leren alles over het circus en kunnen zelf ook  

deelnemen aan een workshop “hoelahoepen” en andere ludieke spelletjes.  

Tijdens het schoolfeest wordt drank en hapjes voorzien door het Oudercomité! 

Jij komt toch ook?? 

 

Kalender 

Maandag 2 mei Facultatieve vrije dag 

Dinsdag 3 mei Zwemmen: K3 tot L3 

Zaterdag 7 mei Feest Vrijzinnige Jeugd (L6) 

Zondag 8 mei Lentefeest (L2) 

Vrijdag 6 mei K1: uitstap ‘t Groenhof 

Zaterdag 14 mei Vormsel (L6) 

Dinsdag 17 mei Zwemmen: K3 tot L6 

Vrijdag 20 mei  L4: uitstap VOC Neteland 

Dinsdag 24 mei L5: uitstap Lier 

Donderdag 26 mei Hemelvaart (GEEN school) 

Vrijdag 27 mei Brugdag (GEEN school) 

Dinsdag 31 mei Zwemmen: K3 tot L3 

Woensdag 1 juni Schoolfeest van 12u tot 17u 

Vrijdag 3 juni L2: uitstap Hidrodoe 

Zaterdag 4 juni Scholencup 

Maandag 6 juni Pinksteren (GEEN school) 

Vrijdag 10 juni PK1: uitstap De Kloek 

Dinsdag 14 juni Zwemmen: K3 tot L6 

Vrijdag 17 juni L3+L4: sportactiviteit “alles met de bal” 

 K3: sleepover @ school 

Zaterdag 18 juni K3: proclamatie 

Maandag 20 juni K2+K3: uitstap De Schuur 

22 tot en met 24 juni L3+L4: openluchtklassen te Herentals 

Vrijdag 24 juni L1+L2: uitstap Puyenbroek 

 L6: musical + proclamatie 

27 tot en met 29 juni L5+L6: openluchtklassen te Herentals 

Dinsdag 28 juni L3+L4: uitstap Rivierenhof 

Woensdag 29 juni Rapport 

Donderdag 30 juni Laatste schooldag (school gedaan om 12u) 


