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Agenda
29 juni
2-6 juli
18 juli
19 juli
20 juli

Rapporten
Feestweek: let op vrijdagmiddag 6 juli voorstelling voor
alle ouders! Meer info volgt.
Kijken in de nieuwe klassen
Premièredag groep 8 (continurooster)
Laatste schooldag (tot 12.00), playbackshow

WIST JE DAT……
……….volgende week een echte FEESTWEEK
wordt.
…….wij hopen dat iedereen vrijdag bij de
circusvoorstelling komt kijken.
……..heel veel ouders druk zijn met de
voorbereidingen en wij blij zijn met zoveel hulp.

PREMIEREDAG GROEP 8
De planning van de premièredag is rond!
Donderdag 19 juli is er een continurooster voor
alle kinderen (8.30 – 14.00 uur).
Groep 8 wordt om 08.30 uur verwacht op
school. Alle groepen gaan onder schooltijd de
afscheidsfilm van groep 8 zien.
Om 18.30 uur worden de genodigden van groep
8 op school verwacht. Om 19.15 uur starten we
de film. Na de pauze, om 20.30 uur, is het
officiële gedeelte. Daarna sluiten we de avond af
met een hapje en een drankje. De
afscheidsavond zal tot 21.30 uur duren.

Het zomercadeautje van de bibliotheek
Lekker lezen in de vakantie? Met de
VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal
mee naartoe. Dat scheelt weer boeken
sjouwen. Dankzij de VakantieBieb blijven
duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat
is geweldig, want doorlezen in de zomer
voorkomt een terugval van het AVI-niveau. Ook
deze zomer staan er maar liefst 60 e-books in de
VakantieBieb, waarvan meer dan 30 jeugdtitels.
De app is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden. Een
lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb is
geopend van 1 juli tot en met 31 augustus
2018. Nieuw dit jaar is de categorie e-books
voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Dus downloaden
maar en veel plezier met lezen!
FEESTEDITIE
In de bijlage de feesteditie voor volgende week.
Alles even op een rijtje. Alle leerlingen hebben
deze vandaag ook mee naar huis gekregen.

Privacy
De kinderen krijgen vandaag gelijk met hun
rapport twee brieven mee die gaan over privacy.
In het kader van de AVG zijn we verplicht
schriftelijke toestemming van ouders te hebben
om gegevens te delen. Ik vraag u dan ook beide
formulieren ondertekend in te leveren bij de
leerkracht van uw kind. Hartelijk bedankt alvast!
Playbackshow
Voor de playbackshow zijn we nog op zoek naar
ouders die een optreden willen verzorgen. Doe
eens lekker gek, bedenk iets leuks! Geef je/jullie
op bij juf Manuela
Opening Tentoonstelling groep 6-7
Vandaag zijn groep 6 en 7 naar het
Cultuurbedrijf geweest om daar de tekeningen (
onbekende eilanden)
die ze de afgelopen weken hebben gemaakt,
officieel te openen.
Nadat de wethouder de tentoonstelling
had geopend mochten de kinderen nog
een recensie schrijven en een tekening
erbij maken, hoe ze weer van hun
onbekende eiland af komen. Het is een
geslaagd tekenproject geweest.
De doeken hangen tot aan de zomervakantie in
het Cultuurbedrijf.

OUDERGESPREKKEN
In onze jaarkalender is te zien dat er nog een
laatste ronde oudergesprekken gepland staan.
Deze oudergesprekken zijn op aanvraag.
Dit kan zowel vanuit de leerkracht zijn als vanuit
u als ouder. Mocht u nog een gesprek willen met
de leerkracht van uw kind, geef dit dan aan bij
de desbetreffende leerkracht.

Schoolreis groep 3-6
Maandag 2 juli is het eindelijk zover! We gaan
op schoolreis. De leerlingen van groep 3-4 gaan
naar Sybrandy’s Speelpark. De leerlingen van
groep 5-6 gaan naar Drouwenerzand.
We beginnen de ochtend om 8.30u in de klas.
Om 9.00u staat de bus aan de Fjord klaar.
Natuurlijk mag u ons uitzwaaien. Tussen 16.00
en 16.30u verwachten we weer bij de Fjord aan
te komen.
Om er een leuke en gezellige dag van te maken,
hebben we een paar afspraken en tips op een
rijtje gezet:
- Leerlingen hoeven geen eten en drinken
mee te nemen
- Wil je toch iets mee? Fruit mag altijd, en
natuurlijk mag bij een schoolreis ook we
een snoepje mee. Neem geen zak vol
snoep mee.
- In de bus wordt niet gegeten en
gedronken.
- Laat waardevolle spullen thuis, neem
dus geen telefoon, geld, of andere
waardevolle spullen mee.
- Een plastic tas.
- Een extra t-shirt, je krijgt wel een
Roderikshirt aan hoor
- Groep 5-6; voor jullie is het handig om
een handdoek bij je te hebben, zeker als
het lekker warm weer is
- Leeg flesje/bidon, deze kun je in het
park vullen met water
- Je schoolshirt wordt in de bus weer
ingenomen
- Denk vanwege het mooie weer aan het
insmeren met zonnebrand
BELLEN MET JUF BEA
De kinderen van groep 6 vroegen zich af hoe het
met juf Bea gaat. Ze wouden haar heel graag
zien en spreken. Wat is er dan leuker om met juf
Bea te bellen. We zagen juf Bea groot op het
digibord. Ze vertelde dat ze nog steeds veel pijn
heeft aan haar hak. We hebben haar toen veel
beterschap gewenst en hopen dat we haar snel
weer zien.

