Roderikflits
6 oktober
Schooljaar 2017-2018

Agenda
10 oktober

Groep 8 naar Amsterdam

19 en 20 oktober

Team tweedaagse … kinderen vrij!

23 - 27 oktober

Herfstvakantie

26 oktober

Voetbaltoernooi

WIST JE DAT…….
…er wel heel veel griezels in de school liepen
deze week?
…groep 8 komende dinsdag Amsterdam
onveilig gaat maken
…juf Hilde nog steeds op bed ligt met
enorme rugpijn
…we blij zijn dat juf Lian haar kan vervangen
HIEPERDEPIEPHOERAAAAAA!!!

KLEUREN VAN DE DAGEN
Van veel ouders van de kleuters kregen wij
de vraag: welke kleur dag is het? Dus bij
deze een lijstje :
Maandag is de gele dag
Dinsdag de rode dag
Woensdag de roze dag
Donderdag de paarse dag
Vrijdag de blauwe dag
En zaterdag en zondag zijn groen.

De jarigen van de maand oktober zijn:
3 oktober
10 oktober
11 oktober
16 oktober
22 oktober
23 oktober
29 oktober

Chrystal Okkes gr 2
Yannick Wiegmink gr 5
Meike Vreeling gr 8
Jayden Olijve gr 7
Defne Biyik gr 6
Elyas Ghasemi gr 7
Joane Postma gr 3

8 oktober

juf Renee

Gefeliciteerd allemaal!
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OUDERBIJDRAGE
Volgende week zult u weer een verzoek tot
betaling van de ouderbijdrage krijgen. De
ouderbijdrage is voor alle kinderen 50 euro
per schooljaar.
Van de ouderbijdrage worden alle ‘leuke’
activiteiten die georganiseerd worden
betaald. Het zou fijn zijn als de
ouderbijdrage zo snel mogelijk betaald
wordt.
PODIUM
Wat een geweldig podium hebben we vorige
week van groep 1 /2 B gehad. Wat fijn dat er
zoveel ouders, familie en bekenden kwamen
kijken. Op de website staan inmiddels foto’s.

STAKING PO IN ACTIE
Juf Linda en juf Janneke zijn gisteren tijdens
e stakingsdag naar Den Haag geweest. De
drukte was enorm.
We hopen erop dat de actie van gisteren
wat oplevert!

OPENING KINDERBOEKENWEEK
Woensdag was de opening van de
kinderboekenweek. Er liepen die dag heel
veel griezels op school, wat eng!! Om 1 uur
hebben alle kinderen in groepjes
meegedaan aan de Vossenjacht
(griezeljacht) om de school heen.

