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ook duidelijk zijn welke leerkracht er voor
welke groep zal staan.

Agenda:
13 t/m 16 juni
30 juni
30 juni
11, 12, 13 juli
19 juli
20 juli

21 juli
15 september

Avondvierdaagse
Podium groep 3 en 4
Rapport
Oudergesprekken (zie
kopje hieronder)
Kijken in de nieuwe klas
Musical groep 8
Continurooster groep 1
t/m 7
12.00 uur:
Zomervakantie
ROMMELMARKT/
ROMMELFEEST
16.00 – 20.00 uur

Waterschap gastles groep 7
Donderdagmorgen had groep 7 een
gastles van het Waterschap Zuiderzeeland.
Meneer Muis kwam vertellen over het
werk van het Waterschap. Na de pauze
mochten de kinderen verschillende
proefjes doen.
We hebben veel geleerd over het
onderhoud van de dijken. Grootste vijand
van de dijken is de muskusrat, deze brengt
ook veel ziektes over. Meneer Muis had
een opgezet exemplaar meegenomen….

Vertel verder dat…
…groep 3/4 over twee weken een podium
heeft
…de kinderen van groep 8 al heel
regelmatig heel bijzonder gekleed in de
Ridderzaal rondlopen
Oudergesprekken
In de week van 10 juli vinden er weer
oudergesprekken plaats. In tegenstelling
tot de vorige gespreksronde worden nu
niet alle ouders verwacht. De leerkrachten
zullen ouders uitnodigen als dat nodig is.
U kunt natuurlijk ook altijd aangeven dat u
een gesprek met de leerkracht van uw
kind wilt.
Volgend schooljaar
Achter de schermen zijn we volop plannen
aan het maken voor het nieuwe
schooljaar.
In de week van 3 juli zullen we de
klassenindeling bekend maken. Dan zal

Rommelmarkt
In een vorige Flits hebt u het al kunnen
lezen: komend schooljaar wordt een
bijzonder jaar omdat de Roderik dan 50
jaar bestaat. We gaan dat tijdens een
feestweek in juni uitgebreid vieren.
Maar we hoeven niet zo lang te wachten
op gezelligheid.
Op vrijdag 15 september gaan we een
leuke dag organiseren met o.a. een
sponsorloop, een grote rommelmarkt,
springkussens, kinderactiviteiten en veel
eten en drinken!
We gaan proberen op die dag veel geld in
te zamelen met één doel: nieuwe

schoolshirts. De opbrengst van de
rommelmarkt is dus ook voor dat doel.
Wilt u nu al alle spullen die u zou willen
(laten) verkopen bewaren zodat we een
grote markt kunnen organiseren?
Meer informatie volgt de komende weken.

De kinderen van groep 3 kunnen al zo goed lezen en
schrijven!! Ze zijn klaar voor groep 4! 

