Roderikflits
Datum 12 januari 2018
Schooljaar 2017-2018

Agenda
18 januari

Open Dag Aeres

23 januari

Open Dag Vakcollege

25 januari

Open dag ZZL

26 januari

Podium groep 1/2A

29 januari

Open Dag Boni

30 januari

Open Dag Emelwerda College

9 februari

Rapport

12 februari

OR/MR vergadering

20- 22 februari

Oudergesprekken

WIST JE DAT…….
…De kinderen van groep 1/2 Engelse
woorden aan het leren zijn.
….en dat ze er al heel veel kennen
HIEPERDEPIEP HOERA!!!
Dit zijn onze januari-jarigen…hartelijk
gefeliciteerd!!
1 Zekerya Jabara groep 1/2B
1 Leen Othman groep 1/2 A
3 Finn van Veen groep 1/2 A
6 Tygo Vinke groep 3
13 Nassim Baziou groep 8
20 Thomas Kapitein groep 7
21 Patrick Zwiers groep 5
25 Mohamed Astitou groep 1/2B
25 Douha Ouled Lahcein groep 1/2 A
28 Stefano Bos groep 4

NIEUWE LEERLINGEN
We hebben weer veel nieuwe kinderen op
school:
Kawthar (groep 1/2B), Mika (groep 4), Xavi
(groep 6) en Brandon (groep 7).
Wij wensen jullie veel plezier op onze
school!
NIEUWE SCHOOLSHIRTS-ACTIES
Zoals u allemaal weet bestaat de Roderik dit
schooljaar 50 jaar en vieren we dat o.a.
tijdens de feestweek in juni.
Onze wens is om dit jaar nieuwe
schoolshirts voor alle kinderen te kopen, en
het lijkt erop dat dat gaat lukken.
De sponsorloop en de kerstmarkt hebben al
ongeveer 3500 euro opgebracht. Op de
‘geldmeter’ die in de school hangt kunt u de
exacte bedragen zien.
We gaan nog één actie doen om de laatste
klap te maken: Tekenfund. Alle kinderen

hebben een kunstwerk op papier gemaakt.
Dit kunstwerk wordt op allerlei artikelen
gedrukt die gekocht kunnen worden in de
persoonlijke webshop van de kinderen. U
ontvangt hierover t.z.t. meer informatie.
Op naar de nieuwe shirts!!
BIEBBOEKEN
Wij zien in ons systeem dat veel kinderen
meerdere boeken al langere tijd thuis
hebben liggen. Wilt u thuis kijken of u nog
biebboeken van school heeft liggen?
SCHOLIERENSPORT 2018
Wil uw kind in een aantal lessen vrijblijvend
kennismaken met een sport? Dat kan!
Tijdens het project scholierensport kunnen
alle leerlingen uit het basis- en voortgezet
onderwijs in een aantal lessen kennismaken
met een of meerdere sporten. Een mooie
kans om samen met leeftijdsgenoten
vrijblijvend een sport te proberen. Dit jaar is
er keuze uit ruim 70 proeflessen in de
Noordoostpolder!
Alle leerlingen ontvangen in januari een
flyer via school met informatie. Daarnaast is
al het aanbod te vinden op
www.sportinnop.nl/scholierensport. Hier
kunnen de leerlingen zich aanmelden tot 24
februari 2018. Aan een groot deel van de
sporten is gratis deel te nemen!
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact
opnemen met Jos van Putten via
jos.van.putten@carrefour.nu
NIEUWE FIETSJES
Een deel van het buiten speelmateriaal bij
de kleuters was aan vervanging toe. Daarom
hebben de kleuters met het begin van het
nieuwe jaar, nieuwe fietsen gekregen. De
kinderen kunnen nu weer hard rondfietsen
op het plein.

VANUIT DE BUITENSCHOOLSE OPVANG
Het Kinderpaleis wenst iedereen een gelukkig nieuw
jaar!
In de kerstvakantie spelen de kinderen van het
Kinderpaleis bij de Boemerang en daar hebben we
weer veel leuke activiteiten gedaan.
We hebben oliebollen gekocht bij de oliebollenkraam
en samen lekker opgegeten. We hebben buiten
gespeeld en gezellig met z’n allen film gekeken.
Voor de vogels die buiten in de kou moeten
bivakkeren hebben de kinderen een lange ketting van
pinda’s geregen en vetbollen gemaakt zodat deze
ook wat extra’s te eten hebben.
Maar natuurlijk zorgen we ook goed voor onszelf! De
kinderen zijn druk geweest met het bakken van
lekkere hapjes, ze hebben zelf appelflappen gemaakt
en ze hebben geholpen bij het maken van een
fruitsmoothie.

Voetbaltoernooi
Om het nieuwe jaar sportief te beginnen deden we
donderdag 4 januari mee met het voetbaltoernooi
wat gehouden werd in de Bosbadhal in Emmeloord.
De kinderen vonden het erg leuk en deden
enthousiast mee! Ze hebben fijn gespeeld met elkaar
en waren zelf ook creatief in het bedenken van leuke
spelletjes en speurtochten.
En natuurlijk
doen we nog
veel meer
leuke dingen!
We maken
van tevoren een mooie activiteitenkalender zodat
iedereen kan zien wat we gaan doen.

