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Agenda:
Groep 1/2 A
27 juni

30 juni
30 juni
11, 12, 13 juli
12 juli

20 juli

21 juli
15 september

8.30 – 9.30 uur :
Prikactie leerkrachten,
geen les! School begint
om 9.30 uur.
Podium groep 3 en 4
Rapport
Oudergesprekken
Kijken in de nieuwe klas
LET OP: DIT IS EEN
WEEK VROEGER DAN
IN DE JAARKALENDER
STAAT
Musical groep 8
Continurooster groep 1
t/m 7
12.00 uur:
Zomervakantie
ROMMELMARKT/
ROMMELFEEST
16.00 – 20.00 uur

Vertel verder dat…
…de kinderen van groep 1/2 een mooie
ijswinkel in hun klas hebben
…de peuters nog maar één week in onze
school blijven voor ze weer naar hun eigen
gebouw gaan
Indeling volgend schooljaar
We zijn in de gelukkige positie dat we
volgend jaar kleine groepen kunnen
houden. We hebben er een leerkracht bij
gekregen waardoor er geen groepen
samengevoegd hoeven worden.
In onderstaand overzicht kunt u zien
welke leerkracht volgend schooljaar in
welke groep staat. In sommige gevallen
moeten details nog geregeld worden, dus
exacte dagen enz. zijn nog niet ingevuld.

Groep 1/2 B
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Juf Janneke 4 dagen
Juf Linda en Juf Jessica om
en om één 1 dag
Juf Jessica
Juf Linda
Juf Hilde
Juf Renée 3 dagen
Juf Bea 2 dagen
Juf Manuela 5 dagen
Juf Marcha 3 dagen
Juf Bea 2 dagen
Meester Gerrit 4 dagen
Juf Heleen 1 dag
Meester Stefan 5 dagen

Zolang juf Manuela ziek is wordt de groep
vervangen door juf Emilie van Arendonk.
Juf Emilie heeft veel zin om op de Roderik
aan het werk te gaan!
Geslaagd
Juf Linda, juf Wendy en meester Stefan
zijn alle drie geslaagd voor de opleiding
schoolleider primair onderwijs.
Officieel hebben we nu dus 4 kapiteins op
ons Roderikschip. Gelukkig hebben we een
hele grote boot, dus we kunnen de taken
mooi verdelen 
Logo
Er wordt heel hard gewerkt aan ons
nieuwe logo. We hopen en denken dat we
met ingang van het nieuwe schooljaar een
heel andere ‘huisstijl’ hebben. Binnenkort
meer hierover!

Vrijdag plastic tas mee!
Vrijdag 30 juni krijgen de kinderen hun
rapport mee. Zou u ze hiervoor een grote
plastic tas mee willen geven? Alvast
bedankt!
Podium groep 3 en 4
Soms ben ik een kikker. Dat is mijn
supergeheim. Niemand mag het weten,
behalve jullie.’
Sita, Wouter en de andere kinderen in
de klas lachen. Leuke grap van de
meester.
Maar of het een grap is van meester
Frans? Daar komen jullie achter bij het
podium van groep 3 en 4. Komende
vrijdag vanaf 11.15 uur in de
Ridderzaal.
Broek gezocht
Vorige week stond in de flits een berichtje
dat jongens van groep 2a, 3 of 4 een
verkeerde broek had meegenomen. Tot
nu toe is er nog geen reactie. Dus bij deze
de foto van de broek. Welke ouder
herkent deze broek? Want dan is uw zoon
vorige week dinsdag mogelijk met de
verkeerde spijkerbroek thuisgekomen.

