Roderikflits
Datum: 3 november
Schooljaar 2017-2018

Agenda
6 en 7 november

Heleen afwezig ivm tweedaagse directeuren

8 november

Nationaal schoolontbijt

7, 8 en 9 november

Oudergesprekken

10 november

Podium groep 6 (let op: nieuwe datum!)

11 november

Scholencross

20 november

Ouderavond Mediawijsheid

5 december

Sinterklaasfeest! Groepen 1-4 zijn om 12 uur vrij. Groep 5-8 heeft
continurooster.

WIST JE DAT…….
….Jitse sinds deze week bij ons in groep 8 is
gekomen.
….we hem veel plezier op onze school
wensen
….er veel mooie lampionnen gemaakt zijn
voor Sint Maarten
JARIGEN NOVEMBER
Hieperdepiephoera voor:
3 Neva ten Lohuis gr 8
4 Jonathan Boekholt gr 8
5 Yasmina Lamrini Wahabi gr 1/2 A
9 Diego Semper gr 8
9 Stephany Van Dorsselaer gr 4
13 Asia Abelhad gr 3
15 Leroy Bos gr 3
18 Yasmin van der Veen gr 7
23 Jason Goedhart gr 7
26 Noa Serpenti gr 6

30 Yandra Brathwaite gr 5
OUDERGESPREKKEN
Volgende week worden er in alle groepen
oudergesprekken gehouden behalve in
groep 3. Die gesprekken zijn volgende
maand.
In de bijlage ziet u wanneer u verwacht
wordt op gesprek. Mocht de tijd waarop u
bent ingepland niet uitkomen kunt u
onderling ruilen. De lijst hangt ook in de
Ridderzaal. Daarop kunt u eventuele
wisselingen aangeven.
Mocht u echt op geen van de momenten
kunnen komen, neem dan contact op met
de leerkracht.
We verwachten alle ouders op gesprek!
OUDERAVOND
Op maandag 20 november houden we een
ouderavond over mediawijsheid. U krijgt via

de mail een uitnodiging. Omdat we het erg
belangrijk vinden dat u allemaal komt zult u
volgende week tijdens de oudergesprekken
ook persoonlijk uitgenodigd worden voor
deze avond.
SCHOOLFRUIT
We willen heel graag dat er op onze school
gezonder gegeten wordt. Af en toe vragen
we u ook om de kinderen gezonde
tussendoortjes en gezonde traktaties mee te
geven. Dat dat allemaal niet in één keer lukt
begrijpen we. We gaan echter wel stappen
nemen om de school steeds gezonder te
maken.
Zo zullen de kinderen vanaf half november
tot april drie keer per week schoolfruit van
ons krijgen. U krijgt hier binnenkort meer
informatie over.
TOSTI’S
Vanaf volgende week worden er weer tosti’s
gemaakt tijdens het overblijven. Dus als uw
kind dat lekker vindt kunt u boterhammen
met kaas en/ of ham meegeven.
SCHOOLONTBIJT
Volgende week woensdag, 8 november,
doen we mee aan het Nationale
Schoolontbijt.
Wilt u uw kind uiterlijk dinsdag een bord,
beker en een mes, voorzien van naam
meegeven? In de bijlage leest u meer over
het Nationale Schoolontbijt.
GROEP 8 AFSCHEID
Meester Stefan en de kinderen van groep 8
hebben samen besloten het afscheid van
groep 8 dit jaar anders aan te gaan pakken.
Dit jaar zullen de kinderen geen musical
gaan opvoeren, maar zullen ze zelf een film
gaan maken. Hoe deze film er uit komt te
zien, is nog niet duidelijk. Dat het
spectaculair gaat worden is nu al zeker.
Het is best mogelijk dat er volgend jaar weer
een musical komt, dat gaat t.z.t. bekeken
worden.

VERJAARDAG JUFFEN GROEP 4
Juf Bea is 7 november jarig en juf Renée was
een maandje geleden jarig. Tijd voor een
feestje! We vieren het woensdag 8
november. De kinderen hoeven geen
fruittas mee te nemen. Trek makkelijke
kleding aan want we gaan heerlijk knutselen
en spelen.
LAMPION LOPEN GROEP 1/2
De groepen 1/2 zijn al druk bezig met het
maken van de lampionnen voor 11
november. Op donderdag 9 november gaan
we met onze lampionnen bij een paar
ouders in de buurt lopen om te oefenen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze
dag een lichtje, voorzien van naam, mee
heeft?
MIJN LIEVELINGSBOEK 1/2
Lezen = Leuk!
Willen de leerlingen van groep 1 /2
volgende week hun lievelingsboek
meenemen? De kinderen gaan hier zelf iets
over vertellen in de kring en we zullen de
boeken een mooie plek geven in de klas.
Graag even de naam van het kind in het
boek zetten.
BUURTHUIS ESPELERVAART
Nieuws vanuit de wijkvereniging:
Activiteiten voor kinderen op
woensdagmiddag
Vanaf dit najaar organiseren wij in het
buurthuis op woensdagmiddag om de twee
weken van 14.00 tot 15.30 uur activiteiten
voor kinderen die op de een basisschool
zitten. De volgende bijeenkomsten zijn 15
en 29 november en 13 december.
Het kan zijn dat we gezellig gaan knutselen,
of bingo spelen met hele mooie prijzen.
Onder leiding van Grietje is het altijd weer
een verrassing. Een feest zal het zeker zijn.
We vragen wel een kleine bijdrage per keer
voor de materialen.

Op woensdag 29 november hopen wij
Sinterklaas met zijn helpers hier te
ontvangen!
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met ons buurthuis aan de
Atlantischestraat 18, tel 0527- 795113.
Deze middagen worden aangeboden door
buurthuis Espelervaart.

NIEUWS VANUIT DE SKN
Af en toe zullen we in de Roderikflits een
berichtje plaatsen vanuit de naschoolse
opvang, omdat daar ook kinderen van onze
school naar toe gaan.
BSO het Kinderpaleis
Met een aantal kinderen van het
Kinderpaleis zijn we naar de zorgboerderij
geweest. Met de Stint (het blijft een feestje
om daarmee op stap de gaan!) gingen we
pompoenen ophalen.

Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Wat
kan je toch leuke dingen maken van
pompoenen!
De oudste kinderen hebben er een lantaarn
van gemaakt. Een gezichtje erop tekenen en
dan uitsnijden. Dat snijden valt nog niet mee
hoor, pompoenen zijn best hard! Gelukkig
hielp de leidster als dat nodig was.
Met de jongste kinderen hebben we soep
gemaakt. Heerlijk, met kerrie en kokosmelk!

De meeste kinderen wilden het ook wel
even proeven. Bij de één viel het in de
smaak (“mag ik nog meer?”), terwijl de
ander het toch niet zo lekker vond. Dat mag,
want smaken verschillen tenslotte.
Zo komen we al mooi in de herfststemming.
En het staat ook zo gezellig, al die
pompoenen, kastanjes en bladeren op de
tafel!

