Roderikflits
27 september
Schooljaar 2019-2020

Agenda
7 oktober
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…….
….we maandag de Kinderboekenweek al
openen
….het thema dit jaar “Reis mee…’ is
….onze studentengroep druk bezig is met de
voorbereidingen
EEN COMPLIMENTJE VOOR…
…iedereen die heeft geholpen om het
schoolkamp tot een succes te maken;
hulpouders, ouders die hebben gereden,
meester en juffen en natuurlijk de kinderen.
Het was een fantastisch kamp!!

Groep 1/2 naar de bieb
Officiële opening van de BSO
Koffie-uurtje: andere schooltijden
Koffie-uurtje: andere schooltijden
Koffie-uurtje: andere schooltijden

HIEPERDEPIEP HOERA
In september zijn/ waren jarig:
1 Marwan Jabara
1/2A
6 Nanoek Vinke
7
14 Mylano Semeleer
1/2B
15 Amira Bellari
1/2B
16 Siham El Boundati
1/2B
20 Jessi Stengs
1/2B
23 Steffie Kok
1/2B
24 Jan-Willem de Wolf 8
En in oktober zijn dat:
3 Chrystal Okkes
4
8 Adam El Hany
1/2A
10 Yannick Wiegmink
7
12 Emily van Ravenhorst
1/2A
12 Allaysa el Yaacoubi
4
20 Ilyas Saddouki
1/2B
22 Defne Biyik
8
29 Joane Postma
5

AFSPRAKEN
Tijdens de afgelopen ouderavond is er
verteld over Kwink, onze methode Sociaal
Emotionele Ontwikkeling. Hoe gaan we met
elkaar om, hoe werken we met elkaar, wat
houdt ons bezig.. allemaal onderwerpen die
erg belangrijk zijn.
De afgelopen week hebben we aandacht
besteed aan: hoe werken we buiten de
groepen.
We hebben in de Ridderzaal maar ook op de
gangen hele mooie werkplekken. Het is voor
veel kinderen erg fijn om even rustig ergens
buiten de klas te kunnen werken. Maar dat
kan alleen als we daar goede afspraken over
maken.
En dat hebben we gedaan.
Als het goed is weten alle kinderen hoe ze
zich buiten de groep moeten gedragen. En
gebeurt dat niet, dan spreken alle meesters
en juffen de kinderen daarop aan.
Het zou mooi zijn als u thuis ook aandacht
aan deze afspraken besteedt!

GMR ZOEKT LEDEN
De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich
bezig met zaken die van gemeenschappelijk
belang zijn voor alle of een meerderheid van
de scholen van Stichting Aves en heeft als
officieel adviesorgaan instemmingsrecht op
veel beleidsterreinen.
De GMR streeft naar goed onderwijs en het
waarborgen van de belangen van kinderen,
ouders en personeel van de stichting.
De GMR is samengesteld uit twaalf leden
(zes leerkrachten en zes ouders) die samen
alle scholen van Stichting Aves
vertegenwoordigen en kent een
evenwichtige verdeling tussen de openbare,
de katholieke/oecumenische en de
protestants-christelijke identiteit.
Binnen de GMR van Aves zijn twee
vacatures ontstaan. We zoeken een
OUDER
en een
LEERKRACHT
beide met een katholieke/oecumenische
achtergrond, om de ouder- en
personeelsgeleding van de GMR te komen
versterken.

GROEP 1/2 NAAR DE BIEB
Op maandag 7 oktober gaan alle kinderen
van groep 1 en 2 naar de bibliotheek voor
een introductie.
Ieder kind mag op zijn/ haar eigen pasje een
boek lenen. De leerkrachten zorgen voor de
codes, dus de biebpasjes hoeven niet mee
naar school genomen te worden.
De boeken die geleend worden blijven op
school!

Meld je aan!
Ben jij die enthousiaste ouder/verzorger of
leerkracht, verbonden aan een van de Aves
scholen, die mee wil denken op bestuurlijk
niveau, heb je een proactieve houding en
ben je in de gelegenheid om tijd te
investeren in leesvoorbereiding en het
bijwonen van vergaderingen (ongeveer tien
keer per jaar op woensdagavond)?
Stuur dan voor 1 oktober 2019 je motivatie
en achtergrond naar gmr@aves.nl.
Bij meerdere aanmeldingen worden de
GMR-leden via een verkiezing gekozen.

WIE O WIE…

Kijk eens wat een leuk winkeltje we
hebben gekocht! Leuke kleuren ook
he?

Nu steekt onze schatkist er wel heel
erg somber bij af … dus… wie wil
binnenkort onze schatkist komen
schuren en schilderen??

UITNODIGING VAN DE BIEB

