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1 maart 2022

Januari en februari zijn weer voorbij gevlogen! Tijd om jullie mee te laten genieten van
enkele activiteiten die onze leerlingen in deze periode hebben gedaan!

Uitstap Planckendael 3A & 3B

Wintersportdag L5 & L6

Mondmasker even af om in het zonnetje buiten te werken - 2B

Week tegen Pesten
Een hele week stond in het teken van ‘de week tegen pesten’. De leerlingen maakten
een dansje en de leerlingenraad deelde stippen uit aan de poort.

Acro in 3A en 6A

Carnavalsmaskers 4A
De leerlingen van 4A maakten gipsmaskers voor carnaval.

Castor van L6 vertelde over het getal Pi aan de leerlingen van 4B.
Julia van L6 gaf dan weer les aan haar klasgenoten over powerpoint.

The Masked Teacher - Wat een fantastisch carnavalsfeest!
Wie oh wie zit er in deze kostuums?
De leerlingen mochten raden wie er in de kostuums zaten.
Nooit geweten dat er zoveel muzikaal talent was op de Rodenbachschool! :-)

Carnaval

Winnaars Trefbaltornooi
Na een spannende leerlingenfinale slaagde 6A er zelfs in om
van de leerkrachten te
winnen!

Kan je niet genoeg krijgen van al die foto’s? Meer foto’s en filmpjes kan je tijdelijk
downloaden via onderstaande link:
https://we.tl/t-h8bbntNjCl
Opgelet! Link geldig tot: 8-3-2022

Het zusje van Jorijn (1A) en Nienke (K2A), genaamd Marie,
is op 3 februari geboren.
Proficiat aan de ouders en de zusjes.
Ook Eline (6A) en Nolan (k3B) kregen er een broertje bij, Knoxx!
Proficiat!!
De winnaars van de inzamelactie voor het open leercentrum zijn
ook bekend: Elise (4B) en Irina (5A) wonnen allebei een waardebon voor digitale media.
5A won de klasprijs, zij worden getrakteerd op een pannenkoek en drankje in brasserie ‘t
Of in Hove. Proficiat!

Juf Nathalie zal na de krokusvakantie tot aan de grote vakantie
halftijds zorgleerkracht blijven voor de lagere school én kleuterjuf
voor de peuter– en eerste kleuterklas.
Welkom juf Nathalie!

Hopelijk zien we velen van jullie daar!

Dinsdag 8 maart

Zwemmen K3 tot L3

Dinsdag 22 maart

Zwemmen K3 tot L6

Maandag 4 tot en met
maandag 18 april

Paasvakantie

Dinsdag 19 april

Zwemmen K3 tot L6

Dinsdag 19 april

L2: MegaSpelenPaleis

Dinsdag 26 april

K3: uitstap Middelheimmuseum

Donderdag 28 & vrijdag 29 april

L1 & L2: kasteelklassen

