Roderikflits
28 september
Schooljaar 2018-2019

Agenda
28 september
3 oktober
10 oktober
13 oktober
19 oktober
22 oktober – 26 oktober
25 oktober

Gastles Hindoeisme groep 7 en 8
Start Kinderboekenweek , VRIENDSCHAP
Afscheid meester Stefan en juf Bea
Scholencross 14.30 uur
Podium groep 5
Herfstvakantie
Voetbaltoernooi

WIST JE DAT…….
….de groepen 1 t/m 4 nieuwe
vloerbedekking krijgen
….het bij groep 1/2 al ligt
….het bij groep 3/4 woensdag komt
….we er heeeeeel zuinig op gaan zijn 
AFSCHEID
OP 10 oktober nemen we officieel afscheid
van meester Stefan en juf Bea. Meester
Stefan is er om 11 uur. We gaan dan een
podium voor hem verzorgen. Juf Bea kan er
pas om 13.00 uur zijn.
Wilt u afscheid nemen van meester Stefan,
dan kan dat om 12.15 uur. Wilt u juf Bea nog
even gedag zeggen, dan kan dat pas om
13.00 uur.
Het is voor juf Bea in verband met haar
nieuwe baan niet mogelijk op een ander
moment te komen, helaas.

INFORMATIEAVOND
De informatieavond van afgelopen maandag
is goed bezocht. Naast de informatie die
ouders kregen in ‘hun eigen’ groep, werd er
verteld over verschillende onderwerpen. Juf
Mayke vertelde bijvoorbeeld over Staal,
onze nieuwe taal- en spellingmethode. Ook
de OR en de MR waren vertegenwoordigd.
Veel ouders hebben de enquête van de MR
ingevuld.
De MR zal hier t.z.t. op terug komen.
SCHOOLVOETBAL
Het voetbaltoernooi in de herfstvakantie (25
oktober) vindt plaats op het
Flevoboysterrein. Op het briefje stond fout
vermeld dat het in de zaal was.
KINDERPERS
Onze school heeft een kinderpers: De
RoderikReporters.
Salma, Reza, Jan Willem, Dilano en Hassan

zullen regelmatig een artikel in de
Roderikflits plaatsen. Hieronder stellen ze
zich even aan u voor:
Salma,
groep 5

Reza, groep
6

Jan Willem,
groep 7

Dilano,
groep 7

Hassan,
groep 8

Ik ben Salma. Ik hou
heel erg van tekenen en
van paarden. Het is erg
gezellig in de
Kinderpers!
Ik ben Reza. Ik hou van
hockey. Ik zit in de
Kinderpers omdat ik het
leuk vind om te
schrijven.
Hoi, ik ben Jan Willem
en ik ben 10 jaar. Mijn
hobby’s zijn tekenen en
hockeyen en met lego
spelen.
Mijn naam is Dilano. Ik
ben 11 jaar. Mijn
hobby’s zijn freerun en
buiten spelen.
Ik ben Hassan. Ik hou
van voetballen, gamen
en met vrienden
spelen. Het lijkt me leuk
om te schrijven voor
kinderen!

GITAARLES
De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen vanaf
woensdag 3 oktober gitaarlessen volgen op
onze school. Voor de details: zie de flyer in
deze Flits.
GEESTELIJKE STROMINGEN
Als basisschool zijn we verplicht het vak
“Geestelijke stromingen” aan te bieden aan
de kinderen van de bovenbouw. Dat kan op
verschillende manieren. Wij hebben
gekozen voor een aantal gastlessen van
vakdocenten. De komende maanden zullen
de kinderen van groep 7 en 8 een aantal
informatieve lessen over het Hindoeïsme en
het Boeddhisme krijgen.

SPORTCOMMISSIE
In de vorige Roderikflits is per ongeluk het
verkeerde mailadres van de sportcommissie
vermeld. Het goede mailadres is:
sportcommissieroderikvanvoorst@hotmail.c
om
TYPE CURSUS
Goed nieuws!
We hebben voldoende aanmeldingen om
van start te kunnen gaan met de typecursus!
Komende woensdag gaat de Typetuin bij ons
op school de eerste les verzorgen.
Inschrijven nog steeds mogelijk
Er is nog plaats in de groep. Dus als u uw
kind (groep 6, 7, 8) nog wilt opgeven kan
dat! cursus doorgaat!
BEZOEK SCHOKLAND
Woensdag 26 september zijn de kinderen
van groep 6, 7, 8 naar Schokland geweest. In
de klas hebben de kinderen les gehad over
hoe de NOP is ontstaan en wat er nodig is
om een polder droog te leggen.
Op Schokland mochten de kinderen
greppels graven ( met een zweetlepel),
liedjes zingen op een kar, en er werd
onderzocht of je wel of niet in de NOP
mocht komen wonen. Het was een zeer
geslaagde en gezellige ochtend.

SCHOENENDOZEN GEVRAAGD
Juf Marcha (groep 7) heeft schoenendozen
nodig. Mocht u er nog één hebben liggen:
wilt u die bij haar in de klas brengen?
Bedankt alvast!

ONDERWERP
Onderwerponderwerponderwerp

