Roderikflits
15 december 2017
Schooljaar 2017-2018

Agenda
21 december

Continurooster: alle kinderen om 14.00 uur vrij (school start
wel gewoon om 8.30 uur)

21 december

Vanaf ongeveer 17.00 uur kerstmarkt en kerstdiner

22 december

12.00 uur: kerstvakantie!

WIST JE DAT…….
… aankomende week de laatste week is voor
de kerstvakantie?
… we in die week nog verschillende leuke
activiteiten gaan doen?
… meester Stefan meester Gerrit heeft
uitgedaagd voor een ‘versier je kerstklas’
uitdaging.
… Meester Stefan geen idee had waar hij
aan begon….
…we vandaag heeeeel Kerstig zijn??

KERSTMARKT
Zoals vorige week al vermeld is, zal er
donderdag 21 december een kerstdiner met
een kerstmarkt gehouden worden.
Wat nog goed is om te weten is dat de
Gluhwein en de chocomel voor de ouders
GRATIS is. Ook worden er broodjes
hamburger en soep verkocht.
Dusssss, als de kinderen heerlijk binnen
zitten om hun kerstdiner te eten, blijf dan
vooral voor de school genieten van deze
heerlijke lekkernijen.
Ook alle opbrengst hiervan gaat direct naar
de nieuwe sportshirts voor school.
OLIEBOLLEN
We hebben een kleine rectificatie te maken
als het gaat om onze appelflappen! Dit zijn
namelijk helemaal geen appelflappen maar
appelbeignets. Die zijn nóg lekkerder! Blijf in
de komende week goed bestellen via de

leerkracht van uw kind of via
oliebollenroderik@outlook.com
SCHOOLFRUIT
Volgende week eten we mandarijnen, peren
en stukken ananas. Het snijden van ananas
was deze week een hele uitdaging .
Volgende week op herhaling…
OLIEBOLLEN HULP!
Wij zijn opzoek naar een ouder met een kar,
die op 29 december en na oud en nieuw
twee marktkramen voor ons willen ophalen.
Als u ons hiermee kunt helpen, wilt u dit dan
doorgeven aan Meester Stefan.

KERSTVIERING RODERIK
Op donderdag 21 december houden wij ons jaarlijkse
kerstdiner. Een feestelijk geheel voor zowel de
kinderen,
als voor de ouders. Om wat meer duidelijkheid te
geven over het verloop van deze dag, staan alle tijden
en
gebeurtenissen hieronder even op een rijtje:
 08.30-14.00 Kinderen hebben school. Hierbij
maken we gebruik van het continurooster
voor
alle groepen. Geef daarom graag een 10 uur
snack en een
lunch mee aan de kinderen.
 17:15-17:30 Inloop voor de kinderen voor
het
kerstdiner. Ouders mogen even mee naar
binnen om
in de klas te kijken en hun bijdrage voor het
diner (hapjes)
af te geven.
 17:30-18:30 Kerstdiner voor de kinderen.
Voor de ouders is er buiten gratis Glühwein
en chocomel. Ook is er de mogelijkheid
om een broodje hamburger en een kom soep
te kopen. Er zal ook een kraam staan waar
de geknutselde spullen van de kinderen te
koop zijn. Genoeg redenen om tijdens het
diner gezellig te blijven
hangen voor de school.
 18:30/18:45 Tussen deze tijden komen de
kinderen naar buiten. De kinderen van

groep 7 en 8 zingen samen nog een lied,
evenals de groepen 4 en 5, waarna het feest
is afgelopen.
Voor het kerstdiner zijn we per groep op zoek naar
een aantal ouders die wat hapjes willen maken voor
de groep.
Hiervoor hangen lijsten aan de deuren van de
desbetreffende groep. Het gaat hier om kleine hapjes
die als tapas
opgediend kunnen worden tijdens het kerstdiner. Per
groep zijn er ook Halal hapjes nodig.
Met vriendelijke groet,
De OR en het team van de Roderik

