Roderikflits
29 mei
Schooljaar 2018-2019

Agenda
30 en 31 mei
3 of 4 juni
10 juni
11-14 juni
13 juni

Hemelvaartweekend kinderen vrij
Suikerfeest
Tweede Pinksterdag kinderen vrij
Avondvierdaagse
Sportdag: groep 1 t/m 4 om 12 uur vrij
groep 5 t/m 8 continurooster

21 juni
3 juli
11 juli

Rapporten
Doorschuifochtend: kijken in de nieuwe groep
Musical/ afscheid van groep 8

WIST JE DAT…….
…de kinderen van groep 7 en 8 gisteren een
gastles hebben gehad van een mijnheer die
vertelde over zijn leven in de Tweede
Wereldoorlog
…ze ook een les hebben gehad van de politie
over Cyberpesten
…het erg belangrijk is dat ouders meekijken
met wat hun kinderen doen op hun telefoon
of op internet
…we het ook supercool vinden als kinderen
geen telefoon hebben!!!
EEN COMPLIMENTJE VOOR…
….de schoolreiscommissie! Wat was het een
leuke dag voor de kinderen! Goed
georganiseerd! Op Facebook staan héél veel
foto’s!

LEERKRACHTEN NIEUWS
Ieder jaar rond deze tijd vindt er een
stoelendans plaats binnen Aves.
Leerkrachten mogen aangeven of ze op een
andere school willen werken. Er wordt dan
in overleg gekeken of er op andere scholen
plaats is.
In ons geval heeft juf Marcha aangegeven na
17 jaar Roderik toe te zijn aan een nieuwe
uitdaging. Ze heeft aangegeven dat ze het
prima naar haar zin heeft bij ons op school,
maar dat het tijd is voor verandering.
Dat respecteren wij uiteraard, wij waren
hier ook al enige tijd van op de hoogte.
Uiteraard vinden wij het erg jammer dat ze
de Roderik gaat verlaten, maar we wensen
juf Marcha heel veel geluk op haar nieuwe
school: De Wending in Bant.
Aan het eind van het schooljaar gaan we
samen met de kinderen afscheid nemen van
juf Marcha.

Voor juf Marcha in de plaats komt juf Laura
Kuiper. Juf Laura werkt al jaren op de
Jozefschool en zij heeft aangegeven graag
naar de Roderik te willen. Dat past nu dus
precies.
Wij zijn blij dat juf Laura bij ons komt
werken en we hopen dat ze een hele fijne
tijd bij ons zal hebben.
We zijn al aardig ver als het gaat om welke
leerkracht volgend jaar in welke groep staat.
Zodra het plaatje compleet is zullen we u
hierover berichten!

14:00 uur uit.
In verband met de avondvierdaagse MOGEN
de leerlingen zoals gezegd op donderdag en
vrijdag om 9:15 uur op school komen, zodat
zij in de ochtend nog kunnen rusten.
Van belang voor deze dag:





SPORTDAG 1
Veel ouders hebben ons erop aangesproken
en het klopt: onze sportdag valt in de week
van de avondvierdaagse. Verplaatsen werd
erg moeilijk: er was al veel geregeld/
besteld/ betaald voor de sportdag voordat
we de datum van de avondvierdaagse door
kregen.
We hebben nu besloten het programma wat
te ‘verlichten’ en de schooltijden wat aan te
passen.
Zowel op donderdag als op vrijdag MAG uw
kind om 9.15 uur beginnen. Dat betekent
dat er inloop is van 8.20 – 9.15 uur. In iedere
groep is een leerkracht aanwezig, dus u kunt
uw kind ook op de gewone tijd naar school
brengen.
SPORTDAG 2
Op 13 juni is onze jaarlijkse sportdag. De
commissie zorgt voor een leuk en sportief
programma!
Voor de groepen 1 t/m 4 is er een
programma van 9.30 uur tot 12 uur, de
kinderen zijn daarna vrij.
Groep 5 t/m 8 heeft een continurooster.
Hun programma begint ook om 9.30 uur.
Alle kinderen eten op school en zijn om




Alle kinderen komen in sportkleren
op school
De bovenbouw heeft een binnen- en
een buitenactiviteit. Zij moeten dus
binnen- en buitenschoeisel
meenemen!
De bovenbouw neemt zelf een lunch
mee en luncht in de eigen klas.
Bij warm weer: neem een flesje
water en zonnebrandcrème mee!
Voor drinken en iets lekkers in de
kleine pauze wordt gezorgd.

Om deze dag te laten slagen hebben we veel
hulp nodig van ouders. Wanneer u een
handje kunt helpen, wilt u dit dan aangeven
bij de leerkracht?
SUIKERFEEST
Dit jaar valt het Suikerfeest op dinsdag 4 of
woensdag 5 juni. De precieze datum wordt
op maandag 3 juni bekend.
De kinderen die vanwege hun geloof het
Suikerfeest vieren mogen hiervoor één dag
vrij van school hebben. Zij moeten dat van
tevoren aan hun leerkracht doorgeven.
We wensen die kinderen en hun ouders een
fijn Suikerfeest!

