Roderikflits
15 november
Schooljaar 2019-2020

Agenda
21 nov 19.30 – 20.30 uur
27 nov 8.30 – 9.30 uur
15 november
28 november
29 november
5 december
10 en 11 december
19 december

WIST JE DAT…….
…Mohammed en Bram dit schooljaar onze
muziekmannen zijn?
…ze deze taak heel serieus uitvoeren?
…we tegenwoordig twee voorstellingen per
keer hebben
…de Ridderzaal te klein is geworden voor
alle kinderen 

EEN COMPLIMENTJE VOOR…
Marianne Yari voor het prachtig versieren
van het podium van groep 1/2a.
Ook een bedankje voor de ouders die
hebben geholpen met het schminken. Het
zag er geweldig uit!

Koffie-uurtje: andere schooltijden
Koffie-uurtje: andere schooltijden
Podium groep 1/2A
Schoentjes zetten
Podium groep 7
Sinterklaas , groep 1/2 ’s middags vrij
GGD onderzoek groep 7
Kerstfeest

SINTERKLAAS
Maandag gaan we de school versieren!
We kunnen echt nog hulp gebruiken!! We
starten om 8:30 uur. Komt u ook even
helpen?
ANDERE SCHOOLTIJDEN
Gisteren was het eerste inloopmoment om
te praten over andere schooltijden. Fijn dat
er zoveel ouders waren. We hebben op een
positieve manier kunnen praten over de
voor- en nadelen van andere schooltijden.
Komende week is het inloopmoment op
donderdagavond (zie kalender)
NOGMAALS EEN OPROEP!
Finn van Veen uit groep 4 is nog steeds zijn
broek kwijt. Het gaat om een donkerblauwe
spijkerbroek maat 128 van het merk
Palimino. Het is zeer waarschijnlijk dat
iemand uit groep 3 of 4 deze broek heeft

omdat het tijdens de wisseling van de
gymles mis is gegaan.
Er ligt op school nu nog een blauwe Name It
broek maat 134….van wie o wie??
BUURTONDERZOEK GROEP 4
Met BLINK zijn wij momenteel op
ontdekkingsreis!
Groep 4 gaat op buurtonderzoek uit.
Ze hebben een avontuur gekozen in de
buurt. In groepjes gaan ze aan de slag de
komende weken. Het kan zijn dat leerlingen
thuis om hulp vragen. Dit kan zijn om foto’s
te maken van hun gekozen plek of een
tekening of een plattegrond te maken.
Foto’s mogen gestuurd worden op de Parro
App of via de mail. Dan kunnen wij op
school de foto’s uitprinten.
WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
Deze week is het de week van de
mediawijsheid. Met de lessen van Kwink
hebben wij het deze week over: Ga op tijd
offline. Heb je een kookwekker die zegt hoe
lang je op de tablet of
spelcomputer mag? Is
alles wat je ziet op het
internet leuk? En hoe
ga je er mee om als
iets niet leuk is?
Wellicht een mooi
onderwerp om thuis
met uw kind over te
praten.

KWINK
In de bijlagen vindt u de nieuwe Kwinkouderbrief en de nieuwe Koelkastposter.
Wilt u beide bijlagen goed bekijken? We
vinden het belangrijk dat u weet waar we op
school mee bezig zijn. We merken dat het
erg prettig is als er thuis over onderwerpen
doorgesproken wordt. De koelkastposters
liggen uitgeprint op school, u kunt er gerust
één komen ophalen. Ze liggen op tafel in de
teamkamer.

KERST
We willen u alvast op de hoogte brengen
van de activiteiten rondom Kerst, zodat u
daar in uw planning alvast rekening mee
kunt houden
*Op maandag 9 december wordt de school in
kerstsfeer gebracht. Hiervoor worden ouders
gezocht!
*Op donderdag 19 december vieren we ons
jaarlijkse kerstfeest; een feest voor ouders en
kinderen. Hoe ziet die dag eruit:
- we hebben die dag een continurooster; school
is van 08.30-14.00 uur: de kinderen hebben een
pauzehap (wanneer ze geen schoolfruit nemen)
en een lunchpakket nodig.
-overdag gaan de kinderen kerstknutsels maken
en kijken ze naar het kersttoneel. Ouders zijn
welkom bij het kersttoneel. De tijden van het
toneel zijn:
10.00-11.30 uur groep 1 t/m 4 plus
geïnteresseerde ouders
12.30-13.00 uur groep 5t/m 8 plus
geïnteresseerde ouders.
-Avondprogramma: om 17.00 uur begint de
Kerstmarkt. We willen geld inzamelen voor een
goed doel. Buiten op het plein voor de school
wordt een gezellige markt georganiseerd waar u
de zelfgemaakte knutsels van uw kind kunt
kopen. Voor de ouders is een broodje
hamburger of een lekker stuk kerstbrood te
koop. We hopen dat alle ouders gezellig blijven
terwijl de kinderen genieten van het kerstdiner.
-17.15 Inloop kerstdiner
Kinderen nemen iets mee voor het kerstbuffet.
Leerkrachten proberen in overleg met de
kinderen een mooi buffet samen te stellen waar
iedereen naar keuze een bijdrage aan kan
leveren.
De kinderen eten van hun eigen bord en bestek,
dat nemen ze dinsdag of woensdag voorafgaand
aan het diner mee naar school.
-17.30 Start kerstdiner met fotomoment voor
ouders
-17.35 Ouders gezellig op het plein.

-18.30 rond deze tijd is het diner afgelopen en
komen de kinderen naar buiten.

We zullen u de komende weken op de
hoogte houden van de activiteiten en de
details.

