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Agenda
24 november

Podium groep 8

27-28-29 november & 1 december

Oudergesprekken groep 3

5 december

Sinterklaasfeest! Groepen 1-4 zijn om 12 uur vrij. Groep 5-8 heeft
continurooster (om 14.00 uur vrij)

15 december

Podium groep 4

22 december

12.00 uur: kerstvakantie!

Wist je dat…
…er veel schoentjes klaar staan op de
Roderik?
…er heel veel ouders aanwezig waren
tijdens de ouderavond mediawijsheid?
…we dat echt ouderbetrokkenheid vinden!
Mediawijsheid
Afgelopen dinsdag hebben we een
interessante ouderavond gehad over
mediawijsheid. Via deze link kunt u de
presentatie bekijken die Henk Orsel
gebruikte:
https://www.slideshare.net/horsel/
Heleen, persoonlijke mededeling
Ik ben door de PvdA Noordoostpolder
gevraagd op de verkiezingslijst te komen. In
overleg met het CvB het ik daar Ja op
gezegd. Gevolg kan een plek in de
gemeenteraad zijn (na de verkiezingen van
maart). Ik wil u bij deze meedelen dat dit

geen gevolgen voor mijn baan op de Roderik
zal hebben.
Typecursus
Vorig schooljaar heeft een aantal kinderen
meegedaan met een typcursus op de
Zevensprong (in samenwerking met onze
school). De Typetuin, het bedrijf dat deze
cursus aanbiedt wil nu (met onze
toestemming) inventariseren of de cursus
ook op de Roderik ook gegeven zou kunnen
worden. In de bijlage leest u hier meer over.
Groep 4
Wil groep 4 maandag een tas meenemen?
Er ligt veel werk dat mee naar huis kan.
Pietengym
Dinsdag 28 november wordt er tijdens de
gymles voor groep 3 t/m 8 een Pieten les
gegeven.

De leerlingen mogen deze les Pietenkleding
aan. Tijdens de les moeten de leerlingen wel
gymschoenen aan.
Wij hopen weer op een gezellige, sportieve
Pieten les. Na afloop is er voor iedereen een
mooi Pietendiploma.
Mijn moeder is de beste
Het podium van groep 8 is morgen. De
kinderen van groep 8 hebben een podium
voorbereid in het thema van Sinterklaas en
“Mijn moeder is de beste. Het begint om
11.15 in de ridderzaal. Mis het niet!
Schoolfruit
Volgende week eten we:
Woensdag: tomaat
Donderdag: mandarijn
Vrijdag: peer

Kleuterpraat
Bij de kleuters horen wij vaak de leukste
uitspraken. Hieronder de leukste uitspraken
van de afgelopen weken:
- “Juf het is heel erg koud buiten. Je moet
hier de magnetron ook hoger zetten.”
“Ja ik zal de verwarming hoger zetten”
- Twee jongens zijn aan het verven. Een
jongen gebruikt heel veel verf waardoor de
verf naar beneden druipt. Zegt de jongen
tegen de jongen naast hem: “Moet je kijken
mijn verf kwijlt naar beneden.”
- “Mijn oma heeft een tandgebit”
- “Ik heb gisteren met mijn buren gespeeld
en ze wonen ook nog naast ons.”

Gevonden voorwerpen
In de Ridderzaal staat een bak met
gevonden voorwerpen. Kijkt u daar af en toe
eens in? Er liggen truien, gymspullen,
jassen…..

- “Vandaag eten wij sinaasappels. Wie weet
nog welk fruit we gisteren hadden?” “Juf ik
weet het! Paradijs.” “Bijna goed het was
radijs.”

Groep 6 was naar de bieb
Afgelopen maandag gingen wij, met de fiets,
naar de grote bibliotheek. Hier vertelde een
mevrouw ons hoe we op de rug van een
boek kunnen zien wat voor soort boek het
is. Elk boek heeft een pictogram en daar kun
je het aan zien. Ook kun je zoeken op
internet. Toen kregen we opdrachten en
moesten we
de antwoorden op een grote vragenlijst
invullen. Dit was best een moeilijke
opdracht.
In de klas hebben we een nieuw thema: wij
lezen iedere dag 15 minuten!
Defne en Keano

50 JAAR RODERIK!!!
EN JA HOOR…….WE HEBBEN EEN
JUBILEUMFACEBOOKPAGINA !!
https://www.facebook.com/RoderikvVoorst
/

