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Agenda:
4 september
13 september
15 september

20, 21, 22
september
26 september

eerste schooldag
Pieperfestival
ROMMELMARKT/
ROMMELFEEST
CONTINUROOSTER
16.00 – 20.00 uur
Schoolkamp groep 7/88
informatieavond

Vertel verder dat…
……..juf Jessica en juf Linda naar Spanje op
vakantie gaan…..tja je bent duo of niet….
…..Juf Heleen 50 jaar wordt in de vakantie!
…..we de kinderen van groep 8 vreselijk
gaan missen!
Terugkijken
Beste ouders, verzorgers,
Ongelooflijk maar waar: het schooljaar is
alweer voorbij. Zes weken niet naar
school, zes weken alles anders dan anders.
Tijd om op vakantie te gaan of om lekker
thuis te zijn.
Ik kan terugkijken op weer een heel mooi
jaar Roderik. Ik heb het dit jaar al een paar
keer geschreven maar ik zeg het nog een
keer: we doen goede dingen!
De klassen worden weer voller, de school
frist op en we hebben veel plannen!

Ik vind bovenstaande tekst heel erg van
toepassing op ons. Met die goede mensen
bedoel ik dan niet alleen de fantastische
leerkrachten die het hele jaar door hard
gewerkt hebben om het samen voor
elkaar te krijgen.
Ik bedoel ook u, ouders! Het is fijn om te
ervaren dat mensen meedenken, mee
willen helpen en kritisch durven zijn.
Maar bovenal bedoel ik onze kinderen: het
is iedere dag weer heel fijn om te zien hoe
ze ontwikkelen. Ook onze kinderen durven
kritisch te zijn, kunnen hun zegje doen en
komen met plannen.
We zijn echt heel trots op ze!
Ik wens jullie allemaal een hele fijne
zomervakantie toe. Geniet waar dat kan
en tot 4 september!
Heleen Wijnhoud
Afscheid groep 8
Nu gaan ze dan echt: onze groep 8-ers!
Gisteravond hebben we een prachtig
afscheid met ze mogen vieren. Na een
werkelijk spetterend optreden zijn de
kinderen door meester Stefan in het
zonnetje gezet. Er werden heel wat
traantjes gelaten.. dat zegt genoeg!
Ook is er afscheid genomen van ouders
die nu geen kinderen meer op school
hebben. Niet alleen voor de kinderen,
maar ook voor hun ouders breekt er een
andere tijd aan. Heel veel geluk allemaal
en vast en zeker tot ziens!
Jarigen van juli en augustus
Juli:
1 Ahmed Alfaraj 1/2B
1 Melissa de Jong 6
20 Hamsa Alnakawa 1/2B
20 Masa Alnakawa 1/2A
25 Megan ten Brink 5

29 Björn van Veen 3
30 Nora El Hany 3

We hebben veel hulp nodig, dus graag
goed lezen 

Augustus:
5 Levi van Haperen 3
6 Evindar Aydin 1/2B
7 Mohamed Amine Dahri 5
10 Scott Heijndermans 3
10 Diandra Laanstra 5
12 Sabrina Out 4
12 Anwar Zeriouh 8
14 Reza de Greef 4
15 Chaïma El Hany 6
17 Alexander Baken 1/2B
19 Nienke Brandenburg 8
22 Mika van Bruggen 6
22 Novi van Haperen 1/2A
25 Klaudia Kamieniecka 1/2A
26 Milan Salomons 7
27 Lucas Kapitein 3

Sponsors gezocht
We zijn op zoek naar sponsors: wie van de
ouders heeft bijvoorbeeld een bedrijf of
kent iemand met een bedrijf die iets wil
sponsoren voor het Rad van Fortuin op de
Rommelmarkt.
We willen niet weer alle ondernemers van
Emmeloord af gaan om te vragen om
‘prijzen’. Men stelt dat (logisch!) niet echt
op prijs. Vandaar dat we op deze manier
proberen prijzen bij elkaar proberen te
krijgen. Heb u een ander idee: uiteraard is
alles welkom!
De opbrengst van de rommelmarkt wordt
volledig besteed aan het aanschaffen van
nieuwe schoolshirts voor de kinderen.

(Alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!!

Taartje bij de HEMA!

Nieuwe groepen
In de bijlage treft u de leerlingenlijsten aan
van komend schooljaar.
De lijsten met adresgegevens zullen t.z.t.
worden verspreid door de klassenouders.
Wanneer-welke-juf-meester?
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8:

Juf Janneke: ma, di, do, vr
Juf Linda/Juf Jessica:woe
Juf Jessica: ma, di, woe
Juf Linda: do, vr
Juf Hilde hele week
Juf Renee ma, di, woe
Juf Bea: do, vr
Juf Manuela hele week
(juf Emilie vervangt)
Juf Bea: ma, di
Juf Marcha: woe, do, vr
Meester GerritL ma, di, do, vr
Juf Heleen: di
Meester Stefan: hele week
Vr mi: juf Janneke

We gingen omdat het de laatste
vergadering van de leerlingenraad was
een taartje eten bij de Hema. Daar gingen
we praten over hoe het dit jaar ging. Wat
goed is gegaan en wat anders zou kunnen
en over nog een heleboel andere dingen.
Daarna hebben we natuurlijk nog lekker
gekletst over de vakantie.
Geschreven door Mare, groep 8

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL!!
Rommelmarkt 15 september
In de aparte brief die met deze Roderikflits
wordt meegestuurd leest u al van alles
over de Rommelmarkt.

