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Agenda:
7 juli

11, 12, 13 juli
12 juli

20 juli

21 juli
15 september

Studiemiddag
leerkrachten vanaf 14.00
uur
CONTINUROOSTER groep
5 t/m 8
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 kapstokken bijnaaaaaa klaar zijn 
…we druk bezig zijn met een nieuw logo voor
de Roderik
….er nog meer gave veranderingen wat
betreft de aankleding van de school aan
komen….
Studiemiddag 7 juli
Zoals u wellicht weet zijn we achter de
schermen druk bezig met het ontwikkelen van
een mooi onderwijsconcept voor de Roderik.
Om na de vakantie meteen weer stappen te
kunnen zetten hebben we besloten om op
vrijdag 7 juli een studiemiddag te houden. We
willen op die dag een continurooster houden
waardoor de kinderen om 14.00 uur vrij zijn.
Rapportgesprekken
Na het twee rapport vinden er alleen
gesprekken plaats wanneer leerkrachten en/of
ouders dat nodig vinden. Wanneer de
leerkracht van uw kind een gesprek met u wil
zal hij/hij persoonlijk contact met u opnemen.
Wilt u een gesprek met de leerkracht van uw
kind, geef dat dan voor woensdag 5 juli bij

hem of haar aan. Dat kan persoonlijk maar
ook via de mail.
Nog een nieuwe collega
Komend schooljaar komt naast een nieuwe
meester (meester Gerrit) ook Willeke Bangma
bij ons werken.
Willeke neemt na dit schooljaar afscheid van
de Zevensprong waar ze op dit moment werkt.
Ze komt één dag in de week op de Roderik.
Haar werk zal IB-ondersteund zijn: ze zal o.a.
groepsprocessen in de groep begeleiden,
leerkrachten coachen en Rots- en
Watertrainingen geven. We zijn wederom blij
met deze uitbreiding die de IB-er, leerkrachten
en de kinderen zeker ten goede komt!
’n Zusje voor Stefano en Leroy
Op dinsdagmiddag is het zusje van Stefano en
Leroy geboren. Ze heet Elise. We wensen het
hele gezin veel geluk toe!
Stagiaires in het zonnetje
Veel van onze stagiaires ronden deze week
hun stageperiode af op onze school. Wat zijn
de kinderen en wij blij met de hulp en leuke
lessen van hen! We bedanken onze stagiaires
en wensen hen veel succes met het vervolg
van hun
opleiding.
S
p
o
n
t
a
n
e groepsknuffel van groep 3
voor stagejuf Anoeschka.

