Roderikflits
13 september
Schooljaar 2019-2020

Agenda
18, 19 en 20 september
23-27 september
27 september
9 oktober
6 nov 8.30 – 9.30 uur
14 nov 13.00 – 14.00 uur
21 nov 19.30 – 20.30 uur

WIST JE DAT…….
….het lokaal van de BSO en de Peuterspeelzaal
al heel ver ingericht zijn
….het wel belangrijk is dat u zich opgeeft voor
de BSO
….er al van alles wordt voorbereid voor het
schoolkamp van vorige week
…het erop lijkt dat het mooi weer wordt
volgende week
EEN COMPLIMENTJE VOOR…
…de kinderen die dit jaar grote taken op zich
gaan nemen:
 Grote container aan de weg zetten en
ophalen: groep 7
 Vrijdag alle afvalbakken uit de groepen
legen: groep 6
 Podium klaarzetten: groep 7 + 8
 Vuilnisbakken op het plein legen: groep
5
 Wc-papier en doekjes bijvullen:
Stephany/Isa

Schoolkamp groep 7 en 8
Kennismakingsgesprekken
Groep 6 naar Schokland
Officiële opening van de BSO
Koffie-uurtje: andere schooltijden
Koffie-uurtje: andere schooltijden
Koffie-uurtje: andere schooltijden



Oud papier verzamelen in de blauwe
containers: Finn/Lucas

OUDERHULP
Inmiddels hebben zich drie vaders gemeld om
regelmatig het blad van het dak te halen en om
het plein netjes te houden. Heel fijn! Ook
hebben al drie ouders aangegeven te willen
helpen met luizenpluizen.
Fijn om te merken dat veel mensen een steentje
bij willen dragen!
INSCHRIJVEN GESPREKKEN
De kennismakingsgesprekken worden gehouden
in de week van 23 september. Het is de
bedoeling dat alle gesprekken nu door u worden
ingepland via Parro.
Het volgende is belangrijk:
Vanaf vandaag (13 sept) 15.00 uur kunnen
gezinnen met meerdere kinderen op onze
school zich aanmelden via de app

Vanaf maandag (16 sept) 15.00 kunnen alle
andere ouders zich aanmelden via de app
Vrijdag (19 sept) sluit de aanmeldingstermijn.
Als u zich dan niet via Parro hebt aangemeld
delen wij u in.
Wij verwachten dat iedereen zich aanmeldt voor
deze gesprekken.
INFORMATIEAVOND
We kijken terug op een geslaagde
informatieavond. Gelukkig zijn heel veel ouders
naar school gekomen om kennis te maken, te
horen hoe er in de groepen gewerkt wordt en
een presentatie bij te wonen over Kwink.
De sfeer was goed, we hebben mooie
gesprekken gevoerd.
In de uitnodiging stond vermeld dat we alle
ouders verwachtten. Natuurlijk kunnen we dat
niet verplichten en het kan uiteraard zo zijn dat
iemand door omstandigheden niet kan komen.
Toch hopen we dat een volgende keer alle
ouders wel willen komen. Het gaat immers over
onze kinderen!
VANUIT DE OUDERRAAD:
De eerste Ouderraad-vergadering is een feit!
Budgetten zijn besproken…..
Plannen zijn gemaakt…..
Commissies zijn samengesteld…..
Dit belooft weer een leuk jaar te worden!
Voor verschillende activiteiten zou de
Ouderraad het leuk vinden als er andere ouders
betrokken zijn buiten de Ouderraad om.
We beginnen deze maand alweer met het
plannen van de grote Sinterklaas-dag … wie zou
het leuk vinden om hierbij te helpen .
Aanmelden kan bij Heleen.
Wordt vervolgd….. 
SCHOOLKAMP
Volgende week woensdag gaan groep 7 en 8
naar Ameland. De leerkrachten en ouders die
meegaan zijn al een tijdje bezig met de
voorbereidingen: het lijkt erop dat het
ontzettend leuk gaat worden.
De leerkrachten die mee gaan zijn: juf Hilde, juf
Marianne, meester Bas en Juf Heleen.
STUDENTEN
U zult vast en zeker al gezien hebben dat er veel
nieuwe’ gezichten’ in de school ‘rondlopen’. Ook

dit jaar hebben we veel studenten. Op het blad
hieronder stellen zij zich aan u voor.
Zes van de Friese Poort studenten vormen
samen een leergroep. Zij zitten allemaal in het
derde jaar en zij zullen regelmatig school breed
opdrachten gaan uitvoeren.
BIJLAGE BIEB
In de bijlage staat een uitnodiging voor een
ontzettend leuke workshop in de bieb. We
zouden zeggen: aanmelden! 
MAMA’S MOMENTJE
Vanaf volgende week gaan
we weer een samenwerking
aan: Rebecca Welvaadt gaat
ons speellokaal en af en toe
onze teamkamer gebruiken
voor haar bedrijf: Mama’s
momentje. In ruil daarvoor
zal ze workshops (o.a. dans) aan de kinderen en
leerkrachten van onze school geven. Hieronder
stelt ze zich aan u voor:
Mijn naam is Rebecca Welvaadt, na mijn
opleiding aan de
dansacademie van Lucia
Marthas heb ik een
aantal jaren als dans en
sportdocent gewerkt.
Inmiddels heb ik mijzelf
laten bijscholen en ben
ik nu gespecialiseerd in
zwangerschap en
geboorte. Vanaf april
2016 ben ik gestart met
mijn bedrijf Mama's
Momentje. Naast de
begeleiding bij het sporten voor én na de
bevalling, biedt ik met mijn bedrijf
zwangerschapscursussen, cursussen
babymassage, draagconsulten en
zwangerschapsmassage en mama massage voor
de ontspanning van ouder en kind.
Vanaf 16 september werken OBS Roderik van
Voorst en Mama's Momentje samen. Mama's
Momentje zal vanaf heden gevestigd zijn in de
school.
Ik zal verschillende leuke, leerzame en sportieve
workshops geven aan de leerlingen en docenten.
Tot ziens!

Stagiaires
Annabel, groep 5
Ik ben Annabel Kamp,
ik ben negentien jaar
en ik woon in
Emmeloord. Ik zit in
het laatste jaar MBOonderwijsassistent. Ik
loop dit jaar stage in
groep 5 bij juf Linda.
Ik ben creatief, hou
van tekenen en
knutselen. In de
weekenden werk ik in
de leukste
bloemenzaak van Emmeloord. En ik pas op bij
verschillende gezinnen met kinderen in de leeftijd
van 2 tot 10 jaar. Naast mijn school en werken speel
ik volleybal en doe ik met mijn vrienden leuke
dingen.

Annefleur, groep 4
Sommigen kennen mij misschien al een beetje van
gezicht en sommigen niet, maar hierbij wil ik mij
even voorstellen. Mijn naam is Annefleur Brugge en
ik ben 18 jaar oud.
Komend jaar ga ik stage
lopen in groep 4 bij juf
Linda en juf Mayke. Ik
loop aankomend jaar op
de maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag
stage. Ik woon zelf in
Kuinre, een klein dorpje
dat ongeveer 12
kilometer van Emmeloord ligt. Ik kijk erg uit naar de
stage en hoop veel nieuwe dingen te mogen leren.
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust! Het
wordt vast een geslaagd jaar!
Groetjes Annefleur

Jody, groep 4
Soufian, groep 6
Mijn naam is Jody
Slump en ik ben 29
jaar. 2 jaar geleden
ben ik begonnen met
de TSO op een andere
basisschool, dat bevalt
me erg goed. Ik vind
het erg leuk om met
kinderen te werken,
daarom ben ik verder
gaan zoeken. Zo ben ik
hier bij de Roderik
terecht gekomen.
In mijn vrije tijd doe ik aan voetbal en kickboksen.
Met muziek en Netflix kan ik me goed vermaken.
Ook ga ik graag langs bij familie en vrienden.
Ik heb er erg veel zin om dit schooljaar te kunnen
helpen in groep 4.

Ik ben Soufian El Yousfi,
ik loop stage in groep 6.
Ik ben 24 jaar en
woonachtig in
Emmeloord. Mijn
hobby’s zijn voetballen
en hardlopen. Ik zit in
mijn laatste jaar waarin
ik de opleiding
onderwijsassistent volg.
Dit jaar kom ik stage
lopen in groep 6 op:
maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag.

Margot, groep 1/2a

Kaylee, groep 3

Graag wil ik mij even
voorstellen. Mijn naam is
Margot Stuij en ik ben 16
jaar. Ik zit in het tweede
jaar van de opleiding
onderwijsassistent aan
de Friese poort in
Emmeloord. Dit jaar loop
ik stage in groep 1/2a. Ik
ben er elke week op de
maandag en dinsdag.
Mijn hobby’s zijn
oppassen op mijn
neefjes, korfballen, piano
en viool spelen. Ik heb er veel zin in om dit jaar op
de Roderik van Voorst stage te lopen. En hoop u
graag een keer te zien.

Aan alle ouders/
verzorgers van de
Roderik, Ik loop hier nu al
een week stage en voor
heel veel mensen ben ik
nog onbekend, dus bij
deze stel ik me even
voor. Ik ben Kaylee, ben
19 jaar en loop stage als
onderwijsassistent in
groep 3. Ik zit nu in het
laatste jaar van de
opleiding. Ik ben er op de
dagen maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag.

Saloua, groep 5 en 1/2a
Ik ben Saloua Izdouzen,
ben 21 jaar oud en
woon in Emmeloord. Ik
doe de opleiding
onderwijsassistente
niveau 4 op het ROC
Friese Poort in
Emmeloord. Ik zit in
mijn 3e leerjaar en kom dit jaar stage lopen bij OBS
Roderik van Voorstschool. Mijn stage dagen zijn

maandag en woensdag in groep 5, dinsdag zal het
afwisselen en op de vrijdag ben ik bij groep 1 en 2.
Mijn hobby’s zijn oppassen, shoppen, leuke dingen
doen met vriendinnen/familie en koken en bakken.
Ik zal er een leuke en gezellige stage periode van
maken samen met de kinderen en mijn collega’s. En
ik hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet gaan.

Jennifer, groep 1/2b

Arlind, groep 7

Hallo allemaal,
Mijn naam is Jennifer
Koeman, en ik kom dit
schooljaar stage lopen in
groep 1/2b.
Ik ben 21 jaar en samen
met mijn ouders en
broertje woon ik in
Emmeloord.
Op het ROC Friese Poort
volg ik de opleiding
onderwijsassistent
leerjaar 3, wat ook mijn
laatste jaar is. In mijn
vrije tijd ga ik graag
sporten, luister ik naar
muziek, maar ook vind ik het fijn om af en toe een
serie te kijken.

Dag ik ben Arlind Kurtaj
(17 jaar oud). Ik studeer
nu op het ROC Friese
poort aan de opleiding
Onderwijsassistent. Ik
loop nu stage in groep 7
bij juf Hilde en juf
Renee. Ik ben nu een
derde jaars student, dit
houdt in dat ik in mijn
examenjaar zit. Ik zelf
kom uit het kleine
dorpje Marknesse. Ik
ben een fanatieke sporter die houd van de sport
voetbal. In mijn vrije tijd werk ik in een restaurant
genaamd de Pionier. Ik kijk erg uit naar mijn jaar op
de Roderik van Voorst. Ik hoop hier zelf veel te leren
maar ook dat de kinderen iets van mij leren.

Ik kijk uit naar een leuke leerzame tijd op deze
school!

