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Schooljaar 2018-2019

Agenda
10 – 12 september

Schoolkamp groep 7 en 8

11 en 12 september

Heleen afwezig ivm tweedaagse directeuren

13 september

Groep 7 en 8 ochtend vrij

18 september

Vergadering OR

24 september

Informatieavond groep 1 t/m 8

28 september

Podium groep 4

EEN NIEUW SCHOOLJAAR
De eerste week zit er alweer op! Voor heel
veel kinderen is het natuurlijk best wel even
wennen in de nieuwe groep met soms een
nieuwe meester of juf.
En voor de leerkrachten is het ook weer
wennen. We zijn dit jaar met veel nieuwe
mensen gestart, ook omdat een aantal
collega’s is vertrokken. Meester Stefan en
juf Bea zijn allebei op een nieuwe school
begonnen. Zoals het nu lijkt gaan we op
woensdag 10 oktober afscheid van ze
nemen. U krijgt daar t.z.t. meer over te
horen!
Juf Anne is gelukkig op de Roderik gebleven.
Daar zijn we heel blij mee!
Juf Ireen, juf Leonie, juf Mayke, juf Simone
en meester Stefan zijn deze week bij ons
begonnen. Natuurlijk is het in het begin
even zoeken omdat alles nieuw is. Maar dat
gaat vast helemaal goed komen! In oktober

begint ook juf Marianne bij ons (juf Jellien
valt tot die tijd in). Ook daar hebben we het
volste vertrouwen in.
Al met al dus een hele ‘frisse wind’ die door
de Roderik gaat.
We hopen dat u ook een goed contact zult
opbouwen met de nieuwe leerkrachten!
WELKOM OP DE RODERIK!
We hebben weer veel nieuwe kinderen op
school:
Groep 1/2 a:Yafet, Rebecca, Jake, Jealiano,
Marijn, Yassine, Marwan
Groep 1/2 b: Ammar, Amira, Luuk, Steffie,
Ilyas
Groep 3: Walis
Groep 5: Charlotte en Amien
Groep 6: Rosanna
Heel veel plezier op onze school!!

WIST JE DAT…….
….Florien en Jorn er dit jaar voor gaan
zorgen dat de wc-rollen en handdoekjes
steeds bijgevuld worden?
…Marcel Broersma sinds dit schooljaar ook
niet meer in de OR zit?
…we dat in de vorige Roderikflits helemaal
zijn vergeten te vertellen?
…de eerste weken van dit schooljaar
Gouden Weken zijn?
…we in die weken veel leuke
groepsvormende activiteiten organiseren?
…er al verschillende uitjes zijn geweest?
JARIGEN
In augustus en september zijn er weer een
heleboel jarigen (geweest). Kijk maar:
augustus:
5 Levi van Haperen 5
6 Evindar Aydin 3
7 Mohamed Amine 7
9 Luuk Gebbink 1/2B
9 Lola Jippes 1/2A
10 Scott Heijndermans 5
10 Diandra Laanstra 7
12 Sabrina Out 6
14 Reza de Greef 6
15 Chaïma El Hany 8
17 Alexander Baken 3
19 Ammar Alfaraj 1/2B
22 Mika van Bruggen 8
22 Novi van Haperen 3
25 Klaudia Kamieniecka 4
27 Lucas Kapitein 5
September:
6 Nanoek Vinke 6
15 Amira Bellari 1/2B
24 Jan-Willem de Wolf 7
Gefeliciteerd allemaal!!
AANWEZIG/AFWEZIG
Juf Heleen werkt dit schooljaar 4 dagen per
week. De vrije dag wordt wisselend ingezet,
net hoe het geregeld kan worden met
afspraken. (Het kan ook zijn dat het twee
dagdelen worden). Als juf Heleen er niet is,
is juf Linda het aanspreekpunt voor

dringende zaken. Op donderdag en vrijdag
kunt u ook juf Hilde aanspreken.
Juf Linda zal er om de woensdag niet zijn
omdat ze haar studie ‘directeur
basisonderwijs’ dit jaar gaat afronden.
HULP GEVRAAGD
Welke handige vader of moeder kan ons
helpen met het repareren/ deels vervangen
van het duikelrek op het bovenbouwplein?
STAAL-TAALMETHODE
Na grondig vooronderzoek en uitproberen
hebben we ervoor gekozen om de methode
STAAL aan te schaffen voor zowel ons taal
als ons spelling onderwijs. Tijdens de
informatieavond van 24 september zult u
hier meer over horen.
GEVONDEN
Wij hebben dit mooie armbandje gevonden
in een (oud) boek van groep 4… van wie is
het? Afhalen bij juf Heleen.

HOOFDLUIS
Veel kinderen hadden na de vakantie
hoofdluis. De ouders van betreffende
kinderen zijn geïnformeerd. Het is belangrijk
ook thuis regelmatig te controleren op
hoofdluis.
Mocht uw kind hoofdluis hebben is alleen
wassen met ‘hoofdluisshampoo’ en
vervolgens kammen niet voldoende. Alle
neten moeten met de nagels van de haren
afgehaald worden. Een hele klus, maar als
het niet goed gebeurt, houden we hoofdluis.
Mocht u meer informatie willen kunt u altijd
onze ‘hoofdluis’ aanschieten: Marijke van
Haperen, moeder van Novi (3) en Levi (5)

PODIUM
Groep 4 mag dit jaar starten met het
podium.
Ons podium is op 28 september.
Het wordt heel erg spannend!
De rollen zijn verdeeld en de kinderen
krijgen deze week het script mee.
UITSTAPJE GROEP 3 EN 4
De kinderen van groep 3 en 4 gingen
woensdagochtend naar de kinderboerderij.
De kinderen vermaakten zich met het aaien
en voeren van allerlei dieren. Ook hebben ze
gezellig gespeeld met elkaar. De tijd vloog
om!

SOS BRIEVEN
Alle kinderen hebben een zogenaamde SOS
brief meegekregen met de vraag die in te
vullen. De reden daarvan is dat we zeker
willen weten of we de juiste gegevens van
ouders hebben. Deze gegevens houdt de
leerkracht bij zich, zodat de informatie (in
geval van nood) altijd bij de hand is.
Voor de vakantie is gevraagd formulieren te
ondertekenen die te maken hebben met
AVG. We hebben nog niet al die formulieren
teruggekregen. Graag uw medewerking
hiervoor! Het is namelijk een verplichting
voor ons om dat goed te organiseren!
LESSEN LEREN LEVEN
Beste ouders

LESSEN LEREN LEVEN IN GROEP 3
Het thema van lessen Leren Leven is Samen.
Er werd een verhaal voorgelezen dat ging
over wennen aan elkaar. In een nieuwe
groep moet je ook wennen: wennen aan
nieuwe kinderen, wennen aan een nieuwe
juf of zelfs wennen aan een nieuwe school!
De kinderen gingen samen een opdracht
doen om zo een beetje aan elkaar te
wennen. Ze mochten 1 vlinder samen
inkleuren, zie foto’s.

Aan het begin van een nieuw schooljaar is
het altijd weer spannend hoe de kinderen
zich zullen gaan voegen in de groep. Het ene
kind heeft genoten van de vrijheid en het
alleen kunnen zijn, het andere kind miste na
een week de klasgenootjes al, en het
dagritme van de school. Nu komen de
kinderen weer samen, in hun vertrouwde of
in een nieuwe groep. Elk kind en elke
leerkracht is gebaat bij een fijn en veilig
klassenklimaat. In de lessen Leren Leven
willen we dat proces
ondersteunen met het thema
Samen.
Elkaar zien en horen.
Als je samen bent in een
groep is het belangrijk om naar elkaar
luisteren, aandacht hebben voor elkaar en
rekening houden met elkaar. Bij Leren Leven
is het belangrijk dat leerlingen leren om oog
te hebben voor wat er nodig is in een groep,
te horen wat iemand zegt, en een ander
vragen durven stellen. Zo kunnen ze
ontdekken en gaan waarderen dat iemand
iets anders inbrengt dan jij.

Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde
Als kinderen samenwerken vraagt dat, dat je
elkaar ziet en je verwondert over
verschillen. Dat je elkaar accepteert en
belangstelling hebt voor de ander. Bij Leren
Leven stimuleren we de kinderen om de
meerwaarde van verschillen te ontdekken.
Dat maakt niet alleen het samenwerken in
de groep fijner. Kinderen leren zo ook dat ze
zichzelf mogen zijn, en dat anderen dat ook
mogen.
De kleine en de grote wereld
Een groep is een samenleving in het klein.
Elk kind is uniek en heeft een eigen inbreng.
In de groep kunnen
kinderen op een veilige
manier oefenen in
samenwerken, samen leven
en samen vieren. In de
lessen Leren Leven
besteden we vooral in de midden,- en
bovenbouw ook aandacht aan het
samenleven in de Nederland en de wereld.
Hoe mensen met verschillende
achtergronden en geloof samen kunnen
optrekken.
Mensen met een gelijke levensbeschouwing
zoeken elkaar op in een eigen gemeenschap
of gebedshuis. Elke gemeenschap heeft
eigen regels en gebruiken. Die regels en
gebruiken zullen zeker aan bod komen in de
verschillende lessen.
In de Noordoostpolder, in Nederland leven
mensen van verschillende geloven met
elkaar. Dat gaat goed als mensen moeite
doen om elkaar te begrijpen, als ze met
respect naar elkaars inzichten luisteren. Dan
kunnen we werken aan een goede
samenleving.
Samen luisteren naar
verschillende verhalen
In de lessen leren leven
maken de kinderen kennis
met verhalen uit levensbeschouwelijke en
culturele tradities waarin het thema Samen

op verschillende manieren naar voren komt.
Vraag uw kind eens naar de verhalen die hij
of zij in de lessen gehoord heeft. Zo geeft u
het goede voorbeeld. Want op een fijne
manier samenzijn begint met interesse in
elkaars verhaal.

