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Schooljaar 2017-2018

Agenda
14 oktober

Scholencross

19 en 20 oktober

Team tweedaagse … kinderen vrij!

23 - 27 oktober

Herfstvakantie

26 oktober

Voetbaltoernooi

10 november

Podium groep 6 (let op: verzet!)

11 november

Scholencross

WIST JE DAT…….
….juf Linda druk aan het verhuizen is
….juf Emilie ook druk aan het klussen is in
haar nieuwe huis
…we in de toiletten mooie nieuwe papieren
handdoekhouders, zeepdispensers en wcrolhouders hebben
…Keano en Megan de schooltaak hebben al
deze apparaten bij te vullen
…ze dat vast en zeker heel goed kunnen
…er meer kinderen zijn die taken hebben op
school
…kinderen uit groep 7 er iedere week voor
zorgen dat de container aan de weg staat en
dat de was gedaan wordt
…Rokiea iedere dag de brievenbus voor juf
Heleen leeghaalt
…we voor nog veel meer klusjes kinderen
inzetten

SCHOLENCROSS
Komende zaterdag gaat er weer een groepje
kinderen van de Roderik meedoen aan de
Scholencross. Op 11 november vindt de
tweede ronde plaats. Komen jullie morgen
aanmoedigen?
AMSTERDAM
Afgelopen dinsdag is groep 8 met de trein
naar Amsterdam geweest. Het was een
dagje highlights van de hoofdstad bekijken.
Het Rijksmuseum, de Albert Cuypmarkt, het
Museumplein, het Paleis op de Dam … het
was een hele wandeling!
De Nachtwacht bekijken was voor veel
kinderen toch wel het hoogtepunt van de
dag 

TOILETROL
Willen de leerlingen van groep 1 /2
maandag allemaal 1 wc-rol meenemen?
Wat we ermee gaan doen blijft nog even
geheim.

Vanuit de MR
Vorige week hebben we de eerste MR
vergadering van dit schooljaar gehad. In de
MR zitten vanuit de oudergeleding;
Roeleen Kaptein (tevens de voorzitter).
Diny Kirkove
Martijn Kannegieter
Vanuit het team;
Hilde Triou
Stefan v/d Worp
Linda van Woerkom
Tijdens de vergadering hebben we het
jaarplan besproken. Ook hebben we
gesproken over de mogelijke fusie met SCPO
n.a.v. een informatieavond eerder dit
schooljaar. Het is goed om met ouders te
praten over de ontwikkelingen op de
Roderik. Heeft u vragen of opmerkingen
kunt u altijd een MR-lid aanschieten. Het is
ook goed om te weten dat de vergaderingen
openbaar zijn en de notulen altijd terug te
lezen zijn op onze webstie.
DE GRUFFALO
In groep 1 /2 zijn we het thema
“De Gruffalo” aan het afronden. Woensdag
gaan we zelf een gezonde traktatie maken
om het thema af te sluiten! De leerlingen
van groep 1 /2 hoeven dan geen fruit mee te
nemen.

PODIUM GROEP 6 VERZET!
De podiumvoorstelling van groep 6 wordt
verzet naar 10 november. Dit omdat
volgende week al een “gebroken” week is
en daarna is de herfstvakantie.
JUF MANUELA
Het gaat de goede kant weer op met de
gezondheid van juf Manuela. Na de
herfstvakantie staat ze in ieder geval weer
de hele donderdag en de hele vrijdag voor
de groep. Haar taak voor de groep wordt
uitgebreid en de hoop is dat ze rond begin
december weer volledig voor de groep
staat. Juf Emilie zal na de herfstvakantie
alleen de maandag, dinsdag en woensdag
nog op de Roderik zijn als ‘achterwacht’
voor juf Manuela.
ONDERWERP
Volgende week donderdag begint voor de
kinderen de herfstvakantie. De leerkrachten
gaan donderdag en vrijdag op tweedaagse:
samen werken aan een positief
schoolklimaat!
De Roderikflits zal volgende week op
woensdag uitkomen.

