Roderikflits
2 november
Schooljaar 2018-2109

Agenda
5-8 november
29 okt en 8 nov
7 november
12 november

Oudergesprekken
GGD groep 7 op school
Nationaal Schoolontbijt
Start schoolfruit

WIST JE DAT…….
…er in veel klassen mooie lampions gemaakt
worden
...de voetbalteams in de vakantie heel hard
hebben gewerkt
…we supertrots op alle teams zijn
…er zelfs een eerste prijs is gehaald!
…juf Leonie nu in groep 6 werkt
…ze gelukkig het hele jaar op de Roderik
blijft
…juf Renee op woensdag 14 november viert
dat ze 25 jaar les heeft gegeven
…we dat wel gaan merken 

JARIG IN NOVEMBER
4 Sarah Kapitein
groep 1/2B
5 Yasmina Lamrini Wahabi groep 3
9 Diego Semper
groep 8
9 Stephany Van Dorsselaer groep 5
13 Asia Abelhad
groep 4
15 Leroy Bos
groep 4
18 Yasmin van der Veen
groep 8
23 Jason Goedhart
groep 8
23 Amien Zeriouh
groep 5
26 Noa Serpenti
groep 7
30 Yandra Brathwaite
groep 6
Een hele fijne verjaardag allemaal!
LEERLINGENRAAD even voorstellen:
Hoi, ik ben Nisrine. Ik ben 9 jaar oud en ik
hou van Kickboksen. Ik zit in de
leerlingenraad omdat ik hoop en denk wat
te kunnen verbeteren met de rest van de
leerlingen in de leerlingenraad.
Hoi ik ben Jorn. Ik wilde altijd al in de
leerlingenraad en nu zit ik er eindelijk in.

Hoi ik ben Natascha. Ik zit in groep 5 op de
Roderik en ben uitgekozen om in de
leerlingenraad te komen. Eerst moest ik
hiervoor een speech geven voor de klas. Ik
hoop dat er veel ideeën komen om de
school te verbeteren.
Ik ben Jasmin, 10 jaar oud (bijna). Ik zit in
groep 8 daarom wilde ik in de
leerlingenraad. Dit wil ik al vanaf groep 5
maar ik heb het nooit gedurfd. Maar nu mijn
laatste schooljaar op de basisschool heb ik
het gedurfd en ben ik gekozen.
SCHOOLONTBIJT
Komende woensdag doen we mee aan het
Nationale Schoolontbijt. Op die dag hoeven
de kinderen thuis dus niet te ontbijten. In de
bijlage leest u meer over het schoolontbijt.
Alle kinderen moeten dinsdag in een plastic
zak een bord, beker en bestek voorzien van
naam mee naar school nemen. We kunnen
de tafels dan al dekken voor het ontbijt!
SCHOOLFRUIT
Vanaf 12 november krijgen de kinderen
weer drie keer per week fruit van school.
We proberen steeds van tevoren aan te
geven wat voor fruit dat is en wanneer we
dat samen met de kinderen gaan eten.
Op deze manier willen we stimuleren dat de
kinderen in de pauzes gezond eten.
THEMA PRONKSTUKKEN
In groep 6 zijn we deze week gestart met
het thema “Pronstukken”. Een aantal
kinderen hebben hun bijzondere, mooie
voorwerp(en) al meegenomen. Voor de
kinderen die dit nog niet hebben gedaan:
wilt u er samen met uw zoon/dochter naar
kijken en deze maandag mee geven?
Verder zijn we op zoek naar een
(groot)ouder die een bijzondere verzameling
heeft en hierover in de klas zou willen
vertellen. Dus wanneer iemand hier
interesse voor heeft, horen we dat graag.

KINDERPERS
De kinderpers was in de herfstvakantie
aanwezig bij het voetbaltoernooi. Jan
Willem heeft een aantal voetballers
geïnterviewd:
Interview met Geert Groep 5-6-7
Hoe gingen de wedstrijden? Niet goed.
Wat ging er dan niet goed? We scoorden
niet veel.
Uit wie bestond jouw team? Bram Geert Lola
en Esrom.
Hoeveel teams waren er? Ongeveer 10
teams.
Wanneer was de wedstrijd? Zaterdag.
Hoe vaak hebben jullie gescoord? 3x
Hoe vaak hebben jullie gewonnen? 1 keer
met 1-0.
Interview met groep 3-4, kampioenen.
Hoe gingen de wedstrijden? Goed! Alles
gewonnen. Maar één wedstrijd gelijk
gespeeld.
Achmed heeft alles gescoord met goede
voorzetten!
Younes heeft 1x gescoord.
Wie stonden er voor? Achmed Ayrton
Younes.
Wie stonden er midden? Walid en Wesley.
Wie stonden er achterin? Achmed en Novi.
Tegen welke scholen hebben jullie gespeeld?
Lichtboei, triangel, de Zevensprong, Albert
Schweitzerschool, Zonnebloem .
Dilano heeft foto’s gemaakt tijdens het
toernooi:

VANUIT DE SKN
De herfst heeft zijn intrede gedaan en daar
weten we bij het Kinderpaleis wel raad mee.
In de herfstvakantie waren de kinderen
welkom bij BSO de Boemerang waar ook
veel activiteiten gericht waren op de herfst.
Pompoenen werden uitgesneden zodat ze
een vrolijk gezicht kregen en we zochten
kastanjes en dennenappels. De
dennenappels beplakten we met vilt en
oogjes en kijk eens wat een lieve uiltjes we
toen hadden!Alles werd decoratief op een
tafel uitgestald en zo hadden we een echte
herfsttafel!

