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Agenda:
19 juli
20 juli

21 juli

15 september

Groep 3 t/m 7 naar de
FlevoMeer bibliotheek
Musical groep 8
Continurooster groep 1
t/m 7
11.00:
Optredens buiten
(koffie voor ouders)
12.00 uur:
Zomervakantie
ROMMELMARKT/
ROMMELFEEST
16.00 – 20.00 uur

Vertel verder dat…
… onze Facebookpagina deze week 28
nieuwe vind-ik-leuks heeft!
… dat de pagina nu in totaal door 432
mensen leuk gevonden wordt!
… als u de meest actuele berichten en
foto’s van onze school wilt zien, u ook
onze Facebookpagina kunt volgen.
Laatste schooldag
Volgende week vrijdag is het alweer de
laatste schooldag van dit schooljaar.
We willen er samen een gezellige ochtend
van maken. Vanaf 11.00 uur gaan we
buiten op het veld naast de school kijken
naar wat optreden van groepen/ kinderen.
Ouders zijn vanaf dat moment natuurlijk
van harte welkom om gezellig een kopje
koffie te komen drinken!
Nieuwe leerling
Vorige week stond het verkeerd in de flits.
In groep 3 heten wij Finn Hecht welkom.
Na de vakantie komen ook Neva Lohuis en
Naufal Zeriouh bij ons op school. Neva

komt van de Jozefschool en begint in
groep 8. Naufal is het kleine broertje van
Anwar en hij komt van de Keerkring.
Naufal begint in groep 4.
In groep 1/2 is Lola Jippes deze week voor
een wen-ochtend op school geweest. Lola
begint ook na de vakantie op de Roderik.
Welkom allemaal!
Nieuwe gezichten en afscheid
Het einde van het schooljaar betekent
afscheid nemen van mensen die weggaan.
-stagiaires onderwijsassistent die hier
soms een jaar hebben meegelopen zijn
deze week voor het laatst. Tamara,
Yanouck, Anoeschka, Hielke en Dion: fijn
dat we zoveel hulp van jullie hebben
gekregen. Veel succes met jullie opleiding!
-Maryam is volgende week voor het laatst:
Maryam doet de opleiding secretarieel en
is daarvoor een half jaar bij ons geweest.
We zullen haar hulp en haar gezelligheid
erg missen! Bowien gaat haar na de
vakantie vervangen.
-meester Gerrit en juf Emilie hebben
afgelopen woensdag al meegedraaid met
de nieuwe groep. Fijn dat dat zo kon!
-een aantal studenten die volgend
schooljaar komen stage lopen zijn
afgelopen woensdag ook al geweest.
-juf Mariska en juf Loke zijn volgende
week voor het laatst. We zijn erg blij dat
ze voor langere tijd op onze school
hebben willen invallen!
Logo
En ja hoor, het is zover! We hebben een
nieuw logo. Wij zijn er erg blij mee!!
Na de vakantie zullen we het aan u
bekend maken.
Op de vraag om fotomodellen zijn veel
reacties gekomen. Vanochtend zullen we

de klassen rondgaan om de kinderen op
de foto te zetten. Dit weekend zal de
fotograaf een keuze gaan maken.
Spannend! 
Rapporten inleveren
Wilt u vóór de zomervakantie het rapport
van uw kind, voorzien van handtekening,
inleveren?
Plastic tas mee
Aankomende week zullen de kinderen
weer veel schriften en knutselwerk mee
naar huis krijgen. Wilt u zorgen voor een
grote plastic tas? Alvast bedankt!
De VakantieBieb
Wat leuk om via de kinderen te horen dat
sommige ouders de gratis app van de
Vakantiebieb al hebben gedownload. Wilt
u ook gratis e-books voor uw hele gezin?
Download de app dan snel.
Biebboeken
Wilt u thuis nog goed zoeken naar
bibliotheekboeken van onze school?
Sommige kinderen hebben echt nog
boeken thuis liggen. Graag volgende week
meenemen naar school.
Biebpas + tas mee
Aankomende woensdag gaat groep 3 t/m
7 boeken lenen bij de FlevoMeerbibliotheek. Deze boeken kunnen de
kinderen in de zomervakantie gaan lezen.
Zou u woensdag 19 juli de
bibliotheekpas én een plastic tas mee
willen geven? (Als uw kind een
bibliotheekpas mee heeft, krijgt hij/zij ook
een bonnetje. Hierop is te zien wanneer
de boeken weer terug moeten).
Alvast bedankt!

