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Agenda:
11, 12, 13 juli
12 juli

20 juli

21 juli
15 september

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 groepen 1/2 al een voorproefje
nemen op de vakantie met het thema
zomer.
- Dat er lekker gekampeerd wordt met
echte tenten.
- En dat we heerlijke sorbets aan het
maken zijn met zout, stoepkrijt en
wasmiddel. Ze zien er heerlijk uit, maar
zijn helaas niet om echt op te eten.
-groep 8 vannacht de hele nacht op school
is geweest. Een keer wat anders: ’s nachts
les in plaats van overdag 

Nieuwe leerlingen
Wij heten de volgende leerlingen welkom
bij ons op school:
Lucas Serpenti (1/2B)
Rida Suleiman (1/2B)
Tijn Stengs (1/2B)
Sven Hecht (3)
We wensen jullie een fijne schooltijd toe.
Groep 1 volgend schooljaar
Met ingang van volgend schooljaar zijn de
kinderen van groep 1 op maandagmiddag
vrij.
Volgens de wet moeten kinderen een
bepaald aantal uren les krijgen. Onze
kinderen krijgen in de eerste vier
schooljaren te veel uren les. Deze uren
worden amper gecompenseerd door vrije
(studie)dagen.
We merken dat het voor de jongste
kinderen heel veel is om 3 lange dagen op
school te zijn. Daarom zijn we tot dit
besluit gekomen.
Bijkomend voordeel is dat we met de
kinderen van groep 2 meer activiteiten
kunnen doen die gericht zijn op de
overgang naar groep 3.
Het is besluit is genomen in samenspraak
met de MR. We realiseren ons dat dit voor
een aantal ouders betekent dat er iets
geregeld moet worden i.v.m. opvang.
Excuses hiervoor! We hopen op uw
begrip!
Ouderbijdrage
Het afgelopen jaar hebben bijna alle
ouders (soms na herhaaldelijk herinneren)
de ouderbijdrage betaald. Fijn maar ook
belangrijk. Alle activiteiten voor de
kinderen worden immers met dit geld
betaald.

Wij hebben er begrip voor als ouders het
bedrag van 50 euro niet ineens kunnen
betalen. Het is dan ook mogelijk om
afspraken te maken over gespreid betalen.
Waar wij moeite mee hebben is het feit
dat ouders niet reageren op de vraag
waarom er niet betaald wordt.
We willen ouders die dat aangaat dan ook
vragen om hun verantwoording te nemen
en in ieder geval met ons in gesprek te
gaan over het betalen van de
ouderbijdrage.
Roken op het plein
Aan alle ouders/ betrokkenen van de
Roderik de dringende vraag niet te roken
op het plein of in de buurt van de school.
We vinden het geen goed voorbeeld voor
onze kinderen!
Schoonmaak in de kleutergroepen
Vanaf maandag 10 juli zal er weer de
jaarlijkse schoonmaak worden gehouden
in de kleutergroepen. Na een jaar intensief
gebruik zijn we weer toe aan een fris
lokaal met schone materialen. U kunt zich
aanmelden via de lijst die op de
klassendeur hangt. Overleg even het
tijdstip met de leerkracht.
Maandag 10 juli staan de stapels met
materialen in de klas klaar om mee naar
huis te nemen. Als het u niet past op
maandag, dan kan het uiteraard ook
dinsdag of woensdag worden
meegenomen.
We rekenen op alle ouders!
De VakantieBieb
Lezen in de vakantie blijft belangrijk om
een zomerdip bij kinderen te voorkomen
(achteruit gaan qua leestempo).
Naast boeken uit de bieb, zijn e-books hier
ook super voor…
Download de gratis app snel en vindt
meer dan 60 mooie e-books voor het hele
gezin.

De app VakantieBieb is nu voor iedereen
geopend en sluit op 31 augustus 2017

Biebboeken
Heeft u thuis nog boeken van onze
schoolbibliotheek liggen? Wilt u deze dan
komende week inleveren? Alvast bedankt!

