Roderikflits
1 december 2017
Schooljaar 2017-2018

Agenda
5 december

Sinterklaasfeest! Groepen 1-4 zijn om 12 uur vrij. Groep 5-8
heeft continurooster (om 14.00 uur vrij)

15 december

Podium groep 4

21 december

Continurooster: alle kinderen om 14.00 uur vrij

21 december

Vanaf ongeveer 17.00 uur kerstmarkt en kerstdiner
(informatie volgt)

22 december

12.00 uur: kerstvakantie!

Wist je dat….
….Hafsa en Douha weer terug zijn op de
Roderik
… we dat heel gezellig vinden
…de school heel erg naar pepernoten ruikt
Sinterklaasfeest
Op dinsdag 5 december verwelkomen we
Sinterklaas weer op onze school. We
verwachten de kinderen gewoon om 8.30
uur in de klas. We gaan daarna samen naar
buiten om Sinterklaas te ontvangen. De
kinderen geen fruit en drinken mee te
nemen, dit wordt door school verzorgd.
Graag wel een plastic tas mee!
De groepen 1 t/m 4 zijn om 12 uur vrij!!
De kinderen van groep 5-8 eten tussen de
middag op school. Wilt u uw kind een
lunchpakket meegeven?
De groepen 5-8 zijn om 14.00 uur vrij!

Surprises
Aankomende dinsdag is het weer een groot
feest op de Roderik. Sinterklaas komt onze
school bezoeken. In de groepen 5 t/m 8
maken de leerlingen een surprise voor
elkaar. Om de surprises mee naar huis te
kunnen nemen is het handig om een grote
plastic zak mee te nemen.
De leerlingenraad stelt zich voor!

Hallo,
Ik ben Esmee en ik zit in groep 8. Ik ben 11
jaar oud. Mijn hobby’s zijn pianospelen en
tekenen. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik
meer wil samenwerken en de meningen van
kinderen wil horen.
Hoi,
Ik ben Bram en zit in groep 5. Ik zit in de
leerlingenraad omdat ik wil dat kinderen
meer mogen gaan bepalen op school.
Ik heet Jihane. Ik ben 10 jaar oud. Ik zit in
de leerlingenraad. Mijn hobby’s zijn tekenen
en zwemmen. Ik zit in de leerlingenraad,
omdat ik graag met andere kinderen wil
communiceren. Ik wil graag de ideeën van
andere mensen horen. Ik hoop dat het een
mooi schooljaar wordt met veel mooie en
nieuwe plannen!
Hallo allemaal !
Ik ben Dewi. Ik wou graag in de
leerlingenraad want ik wil meer omgang
tussen de kinderen en geen ruzies meer.
Groetjes Dewi
Kerst
Voor we het weten is het alweer Kerst.
Daarom alvast een paar mededelingen over
de donderdag voor de Kerstvakantie, 21
december. We werken op die dag met een
continurooster. Alle kinderen zijn om 14.00
uur vrij. ’s Avonds is er het
‘RoderikKerstDiner’. Vóór het diner is er een
markt. Meer informatie volgt binnenkort.
Dus…houd de Flits in de gaten!
De Kerstcommissie.
Glazen potjes
Voor het kerstknutselen zijn we in groep 3
opzoek naar glazen potjes. De grootte maakt
niet uit. Wie spaart er met ons mee?
CD Speler
Wie heeft voor groep 6 nog een cd-speler?
In onze klas wordt er met luistercd’s gelezen

en we willen hiervoor graag een cd-speler in
de klas gebruiken.
Danoontje-bakjes gevraagd
Juf Janneke heeft heel veel lege Danoontjebakjes nodig om mee te knutselen. Helpt u
sparen?
Koude voeten!!
HELP onze stoelen hebben koude voeten.
Wie kan voor de stoelen van groep 6 mooie
‘sokjes’ maken ( breien, haken) , zodat ze er
weer warmpjes bij zitten??

Groep 4 Zorgen voor een zwerfhond
Zorgen voor een zwerfhond dat is het
onderwerp van Nieuwsbegrip deze week.
Elke woensdag hebben de kinderen
Nieuwsbegrip. Ze krijgen de tekst en de
opdrachten die dag ook mee naar huis.
Deze begrijpend lezen methode werkt met
actuele teksten.
Voor kinderen is het belangrijk te praten
over teksten. Spelenderwijs breiden ze hun
woordenschat uit, ze leren verwoorden wat
ze hebben gelezen en ze leren na te denken
over een tekst.
Om u de mogelijkheid te geven samen met
uw kind te praten over de teksten geven we
ze elke week mee. Ook is het leuk eens te
kijken naar de opdrachten die ze hebben
gemaakt.
Op school kijken we het samen na.
Soms is het niet af, dan komen we er later
op terug.
Schoolfruit
Woensdag: worteltjes
Donderdag: mandarijnen
Vrijdag: Sinaasappels

