Roderikflits
21 september
Schooljaar 2018-2019

Agenda
24 september
26 september
26 september

Informatieavond groep 1 t/m 8
Uitje kinderboerderij groepen 1/2
groep 6, 7 en 8 excursie Schokland

27 september
28 september
3 oktober
13 oktober
19 oktober
22 oktober – 26 oktober

bijeenkomst klassenouders 15.15 uur
Podium groep 4
Start Kinderboekenweek , VRIENDSCHAP
Scholencross 14.30 uur
Podium groep 5
Herfstvakantie

WIST JE DAT…….
Juf Janneke met Lieke op school was?
Ze alle groepen een bezoekje heeft
gebracht?
We hebben gesmuld van de lekkere
traktatie?
BOEKEN TE KOOP
Komende maandagavond (tijdens de infomarkt) kunt u boeken kopen voor 50 cent.
Graag gepast geld meenemen. Van de
opbrengst schaffen we nieuwe boeken aan.
PARKEREN
We weten dat we voor onze school weinig
ruimte hebben om de auto’s te parkeren.
Toch willen we dringend vragen of u bij het
halen en brengen van uw kind rekening wilt
houden met de buurtbewoners. Het komt
regelmatig voor dat een buurman of
buurvrouw zijn of haar uitrit niet uit kan

19.00 – 20.30 uur

omdat er een auto op de stoep geparkeerd
staat. Dus nogmaals: graag goed omgaan
met de buurt want een goede buur is beter
dan een verre vriend 
GROEPEN 1/2 NAAR DE
KINDERBOERDERIJ
Op woensdag 26 september gaan de
groepen 1/2 op bezoek bij de
kinderboerderij. We vertrekken met auto’s
om 9.15 uur en zijn rond 11.45 uur weer op
school terug. Op de klassendeuren hangen
lijsten waarop u zich kunt inschrijven om te
rijden. Deze ochtend moeten de kinderen
wel gewoon een fruittas mee. En een tip:
laat de kinderen niet de netste schoenen
aandoen!
LUIZENPROTOCOL
U kunt ons nieuwe luizenprotocol lezen in
de bijlage. Binnenkort zal het protocol ook
op onze website staan.

OUDER SPORTCOMMISSIE-LID
GEVRAAGD
De sportcommissie van de Ouderraad is op
zoek naar een ouder die wil helpen bij de
naschoolde sportactiviteiten die
georganiseerd worden. U moet dan denken
aan taken als: uitzoeken en klaarleggen
sportshirts, begeleiden/ coachen van een
team, (af en toe) aanwezig zijn bij
sportactiviteiten. Opgeven of informatie
opvragen kan via:
sportcommissieroderikvanvoorst@gmail.com

DE VERDWENEN OMA
Volgende week vrijdag is het podium
van groep 4, de voorstelling begint om
11.15. Wil iedereen zorgen dat
de kleding voor het podium maandag
op school is? En wat fijn dat iedereen
thuis zo goed oefent!
GITAARLES
Na het dwarsfluiten
en het
saxofoonspelen
hebben we weer wat
leuks: Cultuurbedrijf
Noordoostpolder
gaat gitaarlessen
verzorgen op onze school. Komende dinsdag
krijgen de kinderen een korte demonstratie
in de klas.
GitaarLAB Roderik van Voorstschool
Lijkt het je leuk om gitaar te spelen? In zes
lessen kun je de gitaar uitproberen en
ervaren of dit instrument iets voor jou is. De
lessen starten woensdag 3 oktober voor
kinderen van groep 5 t/m 8. De lestijd is
afhankelijk van de groepsgrootte, maar de
lessen zullen tussen 13.00 en 15.00 uur
plaatsvinden. Heb je interesse, stuur dan een
mailtje naar info@cultuurbedrijfnop.nl.

DOELGROEP
TARIEVEN
DOCENT
AANTAL
LESSEN
CURSUSDATA
LESTIJD
LOCATIE

kinderen van groep 5 t/m 8
€ 30,- voor 6 lessen (incl.
leeninstrument)
Marlot Hendriks
6 lessen
3, 10, 17 en 31 oktober, 7 en
14 november 2018
woensdagmiddag na
schooltijd
Roderik van Voorstschool,
Emmeloord

