Roderikflits
10 mei
Schooljaar 2018-2019

Agenda
15 mei
21 en 22 mei
28 mei
28 mei
29 mei
30 en 31 mei
10 juni

WIST JE DAT…….
…groep 8 gisteren naar Amsterdam is
geweest
…Hassan daar is toegezongen op het
Rembrandplein omdat hij jarig was
…de kinderen van groep 2 al af en toe gaan
gymen in de grote gymzaal
EEN COMPLIMENTJE VOOR…
onze conciërge Wiel! Onze handige man die
ons helpt met klusjes groot en klein.
Zelfs wanneer de kleuters een vraag hebben
maakt hij tijd. En hoe leuk daar leren ze ook
weer van want Wiel heeft altijd wat te
vertellen.

Boekpromotie in alle groepen door juf Akke
Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Schoolreis groep 3 t/m 6
Gastles ‘Cyberpesten’ groep 7 en 8
Aves-studiedag kinderen vrij
Hemelvaartweekend kinderen vrij
Tweede Pinksterdag kinderen vrij

HIEPERDEPIEP
In mei zijn jarig:
2 Florien Kräutlein
groep 7
3 Dewi van der Wekken groep 8
7 Natascha Feld
groep 5
7 Esmee Mom
groep 6
9 Hassan Mabrouki
groep 8
9 Ilse Postma
groep 3
9 Lisa Postma
groep 3
10 Milan Jägers
groep 8
20 Xavi ten Lohuis
groep 7
21 Sem Mansveld
groep 5
22 Younes Abelhad
groep 3
23 Rutger Kok
groep 1/2A
24 Alex Delil
groep 4
24 Oscar Delil
groep 4
25 Naufal Zeriouh
groep 5
30 Dylan Hop
groep 3
31 Wesley Wolff
groep3
(Alvast)gefeliciteerd allemaal!!

VERVANGING JUF MANUELA
Omdat het herstel van juf Manuela minder
snel gaat dan we hoopten hebben we voor
een structurele (vervangings-)oplossing voor
groep 5 gekozen:
Juf Marcha gaat voor de rest van het
schooljaar naar groep 5. Naast juf Marcha
komt juf Caja. Dat is een nieuwe juf die hier
tot de zomervakantie zal zijn.
Omdat juf Marcha nu niet meer in groep 7
les kan geven gaat juf Marianne daar een
dag extra lesgeven. Juf Caja gaat daar dan
ook één dag lesgeven.
PARRO
Veel ouders gebruiken inmiddels de
schoolapp Parro.
Om de app te kunnen gebruiken hebben we
uw emailadres nodig. Wilt u ervoor zorgen
dat wij het juiste emailadres van één of van
beide ouders krijgen?
CITO EINDTOETS
De uitslag van de Cito-eindtoets is binnen.
We zijn erg tevreden over de uitslag: we
hebben boven het landelijk gemiddelde
gescoord. We zijn trots op onze leerlingen
maar ook op onze leerkrachten die deze
groep kinderen al die jaren begeleid
hebben!
GGGRRRR…..DINO’S!
De groepen 1 t/m 4 werkt de komende
weken over dinosaurussen. Heeft u de
voetafdrukken al gezien in de hal?
In de groepen 1 en 2 zijn we bezig met het
inrichten van een dinomuseum. Heeft u
thuis nog spullen, dan houden wij ons
aanbevolen.
LOCATIE SCHOOLREIS GR. 1 T/M 6
Dinsdag 28 mei gaan we op schoolreis! We
gaan naar het avontuurlijkste dinopark van
Nederland, namelijk DINOLAND! In Dinoland
zie je meer dan 100 dinosaurussen en kun je
allerlei activiteiten doen. Van een dinospeurtocht tot fossielen zeven, van laser
gamen tot een klimparcours en nog veel

meer… Het volgende is misschien al handig
om te weten: We beginnen deze ochtend
om 8.45u in de klas. Mocht dit een
probleem zijn, mag u uw kind ook alvast om
8.30u brengen. Geef dit van tevoren
wel even door aan de leerkracht van uw
kind.
BUITENGEWOON NUCHTER
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!

19

april
Goede Vrijdag, kinderen vrij.
19 april t/m 519 april
Goede Vrijdag, kinderen
vrij.

19 april t/m 5 mei
Meivakantie
19 april
Goede Vrijdag, kinderen vrij.
19 april t/m 5 mei

Meivakantie mei
Meivakantie

