Roderikflits
18 april
Schooljaar 2018-2019

Agenda
19 april
19 april t/m 5 mei
9 mei
9 mei
10 mei
13 t/m 16 mei
21 en 22 mei
28 mei
29 mei
30 en 31 mei

Goede Vrijdag, kinderen vrij.
Meivakantie
Groep 8 Rijksmuseum
Groep 3 High lemonade (middag)
Klusmiddag
Oudergesprekken
Korfbal gr 3 t/m 8
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Aves-studiedag: kinderen vrij
Hemelvaartweekend: kinderen vrij

WIST JE DAT…….
…onze school waarschijnlijk snel na de
meivakantie aan de buitenkant wordt
geschilderd
…groep 8 al bezig is met de musical
…de kinderen van groep 1/2 vandaag naar
de Kinderboederij zijn
EEN COMPLIMENTJE VOOR…
…..alle ouders die hebben geholpen tijdens
de Koningsspelen!
….juf Marit die het magazijn van de kleuters
helemaal heeft opgeruimd
KLUSSERDEKLUS
Wie zou op vrijdagmiddag 10 mei willen
helpen klussen? Er zijn wat dingen die
geschuurd en geschilderd moeten worden
(de grote kleuter-kist en wat krukjes).
Verder heeft het plein ook wat onderhoud

nodig. We zouden enorm blij zijn met
hulp…vele handen…
PARRO-APP
Gisteren hebt u als het goed is per mail een
uitnodiging gekregen voor de Parro-app.
We proberen de communicatie met u,
ouders en verzorgers, te verbeteren. We
merken dat vrijwel alle ouders een
smartphone gebruiken en hebben daarom
gekozen voor een schoolapp.
Op dit moment doen we mee aan een pilot,
maar als de app ons bevalt blijven we hem
gebruiken. Vandaag krijgt uw kind een brief
mee met informatie over Parro.
Wat is belangrijk:
-we hebben uw mailadres nodig. Als u al een
uitnodiging hebt gehad per mail wordt dat
adres dus geactiveerd. Heeft de andere

ouder/ verzorger een ander mailadres? Dan
hebben we ook dat mailadres nodig.
U kunt het ontbrekende mailadres
doorgeven via het strookje onderaan de
brief. Maar mailen naar
h.wijnhoud@aves.nl mag ook.
Geef dan uw naam, naam van uw kind,
groep en mailadres door!
-als u meer kinderen op school hebt krijgt u
voor alle kinderen apart een uitnodiging. U
moet voor alle kinderen apart activeren!
In de tweede week na de meivakantie zijn er
weer oudergesprekken. We gaan die
gesprekken inplannen via de app. Althans,
dat gaan we proberen . Er zullen vast hier
en daar nog dingen mislopen, maar dat
hoort bij een pilot-periode.
Mocht u hulp willen bij het installeren van
de app: u kunt mij of de leerkrachten hier
vragen over stellen.
JUF MARJOLEIN
Op donderdag 9 mei zit mijn WPO-stage bij
de Roderik er alweer op. Ik heb dan bijna
mijn PABO-diploma behaald . 9 mei neem
ik afscheid van groep 3: we gaan er een
gezellige middag van maken met een ‘high
lemonade’. Ik heb twee jaar ontzettend veel
plezier gehad bij de Roderik en ontzettend
veel mogen leren, ervaren en genieten!
Vanaf 13 mei gaat mijn avontuur op Texel
beginnen: ik ga daar wonen en werken als
leerkracht. Via deze weg wil ik alvast
iedereen bedanken!
Juf Marjolein (groep 3)
THEMA DINOSAURUSSEN
Na de vakantie gaan de groepen 1 t/m 4
werken over het thema dinosaurussen.
Mochten kinderen thuis spullen hebben
voor in het Dino-museum mogen ze deze
spullen na de vakantie meenemen!

TONEELGROEP
Hallo ouders,
De meesten van ons moeten er nog niet aan
denken… Kerst! Maar achter de schermen
zijn we al druk bezig met de Kerstmusical
voor volgend schooljaar.
Het idee is om deze keer met alleen ouders
een stuk voor de kinderen op te voeren.
Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste
ouders die hun steentje willen bijdragen.
Ben jij die volleerde gitaarspeler, maar
zonder publiek? Of kun je fantastisch zingen
of acteren (of heb j dat altijd al willen leren
)? Pak dan nu je kans.
We zijn daarnaast ook op zoek naar ouders
die willen helpen met geluid, decor,
schminken of maken van kostuums.
Voel je je aangesproken of lijkt het je
gewoon gezellig om mee te doen? Geef je
dan op via milou_greven@hotmail.com
Groetjes Lisanne, Marianna, Aty en Milou
GROEP 2 GYM
Om de kinderen uit groep 2 alvast te laten
wennen aan het gymmen in de "grote
gymzaal" (de Zeevaarder) volgend
jaar, mogen de kinderen vanaf de
meivakantie mee gymmen met groep 3.
Groep 2A: Dinsdagmiddag van 13.50-15.00
uur. De kinderen lopen met de leerkracht
van groep 4 naar de gymzaal en juf Marry
(de gym juf) brengt de kinderen om 15.00
uur terug naar school.

Groep 2B: Donderdagochtend van 8.30-9.15
uur. Op donderdagochtend brengen
de leerlingen de tas naar de klas, pakken
hun gymtas en gaan met de ouder/verzorger
zelf naar de Zeevaarder. Het is belangrijk dat
de kinderen voor half 9 bij de Zeevaarder
zijn om zich om te kleden!
BEZOEK RIJKSMUSEUM
Donderdag 9 mei zal groep 8 een bezoek
brengen aan het Rijksmuseum in
Amsterdam. We zullen rond 8:15 uur
vertrekken vanaf school naar Lelystad. Daar
stappen we in de trein richting Amsterdam.
We zullen eerst een wandeling maken door
Amsterdam. Daarna hebben we een
afspraak in het Rijksmuseum. Om 15:00 uur
nemen we de trein terug. We zullen dat om
15:45 uur in Lelystad aankomen en zijn rond
16:15 uur terug bij school.
CITO EINDTOETS
Afgelopen week hebben de kinderen van
groep 8 de Cito Eindtoets gemaakt. Het
waren drie ochtenden waar de kinderen
keihard hebben gewerkt en ontzettend hun
best hebben gedaan.
Vandaag gaan alle antwoordbladen met de
post naar Cito. Zij zullen alles nakijken en
een advies geven gericht op het VO. Begin
mei krijgen we dan de uitslag binnen. We
hopen op mooie resultaten.

VOOR DE OUDERS VAN GROEP 8
Buitengewoon Nuchter is een
samenwerkingsverband tussen Tactus,
Carrefour, ZonL, en GGD. Vanuit een
opdracht van de gemeente
Noordoostpolder willen we graag in gesprek
komen met ouders en jongeren uit
Noordoostpolder en op een ludieke manier
voorlichting, informatie en advies geven
over uitgaan, middelengebruik, 18NIX,
afspraken maken,en het puberbrein.

Elk jaar organiseren we vanuit de werkgroep
Buitengewoon Nuchter een ludiek
evenement voor ouders van pubers in
Noordoostpolder. In 2017 hebben we
opvoedcoach Marina van der Wal naar
theater ’t Voorhuys weten te trekken en
konden ouders en professionals genieten
van een leerzame avond over het
puberbrein. In 2018 hebben we een
magazine uitgebracht gemaakt voor en door
ouders en professionals https://ouders-encoo.nl/buitengewoon-nuchter/ . Dit jaar
organiseren we een feestavond voor ouders
in gebouw de Buren (j19NU). We hebben
die avond een interactieve voorstelling van
theatergroep DNL op het programma staan,
aansluitend daarop houden we in de pauze
een pubquiz en een gezellige afterparty.
Ook voor de ouders van leerlingen van de
bovenbouw basisschool is de feestavond
een feest van herkenning!
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