Roderikflits
datum
Schooljaar 2017-2018

Agenda
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…….
..juf Lian vandaag voor het laatst bij ons
invalt
…ze op wereldreis gaat
…we dat heel jammer vinden maar dat we
haar heel erg bedanken voor alles en haar
een hele mooie reis wensen
….we volgende week hoog bezoek krijgen op
school?
…juf Renee oma is geworden en dat haar
kleinzoon Guus heet?
…groep 7 vanochtend in het Cultuurbedrijf
Noordoostpolder aan het drummen is op
afvalbakken?
…groep 8 de eerste Open Dag heeft
bezocht?

Er komen maar liefst drie bekende
Emmeloorders bij ons voorlezen.
Burgemeester Aucke van der Werff komt in
groep 8, wereldkampioen kickboksen Endy
Semeleer komt bij de groepen 1/2 en profkeeper Diederik Boer komt in groep 7.
Verder komt in alle andere groepen ook nog
een heel bijzondere gast., maar daar
verklappen we nog niks over! 
Wij vinden het best heel bijzonder dat deze
drie ‘mannelijke rolmodellen’ (want dat is
het thema van onze leeskrant deze periode)
op de Roderik komen en we kijken er heel
erg naar uit!
Hieronder kunt u meer lezen over de
Nationale Voorleesdagen.

VOORLEESDAGEN OP DE RODERIK
In het kader van de Nationale
Voorleesdagen krijgen we volgende week
hoog bezoek!

50JAAR RODERIK
Gisteravond heeft de jubileumcommissie
weer bij elkaar gezeten en zijn er mooie
plannen gemaakt.

De eerste week van juni wordt één groot
feest voor al onze kinderen. Wat we precies
gaan doen verklappen we nog niet.
Op 7 juli houden we een grote reunie voor
iedereen die op welke manier dan ook ooit
betrokken is geweest bij de Roderik.
Volgende week komt de site van die reunie
online.
Op de facebookpagina Roderik 50 jaar kunt
u hier ook al iets over lezen en zijn oude
foto’s te bekijken.
https://www.facebook.com/RoderikvVoor
st/
TAFELS GROEP 4
Maandag hebben alle kinderen van groep 4
een brief meegekregen met de datums
waarop de tafeltoetsen worden afgenomen.
Veel succes met oefenen!
NATIONALE VOORLEESDAGEN
Van 24 januari t/m 4 februari zijn de
Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze
periode zetten we het voorlezen extra in het
zonnetje. Wist u dat voorlezen heel
belangrijk is voor uw kind? Het heeft een
positief effect op o.a. de woordenschat van
uw kind, de mondelinge taalontwikkeling,
het begrijpen van verhalen, het leren lezen,
zelfvertrouwen, kennis van de wereld en
plezier in (voor) lezen (Duursma, 2018).
Genoeg redenen voor u om uw kind te gaan
voorlezen. Hoe pakt u dat het beste aan?
Aan deze Roderikflits is een bijlage
toegevoegd met tien gouden voorleestips
van het CPS. We wensen u en uw kind veel
voorleesplezier!
Voorleesdagen op de Roderik
Van 24 januari t/m 3 februari schenken we
extra aandacht aan voorlezen op onze
school. Op woensdag 24 januari komen 4
bijzondere gasten op bezoek. Ook is er een
minipodium over het prentenboek van het
jaar voor de onderbouw. Dagelijks zullen de
leerkrachten voorlezen op diverse
manieren. Bij de onderbouw gaan we op

zoek naar de voorleeskoning(in). Meer
informatie hierover volgt komende
woensdag.
Voorleesfeest met Eus bij de
FlevoMeer-bibliotheek
Om de Nationale Voorleesdagen te
starten op woensdag 24 januari doet
Özcan Akyol een tour doet langs alle
FlevoMeer-bibliotheken. Özcan,
beter bekend als Eus, is vader van
een baby en een peuter én schrijver en
columnist. In Emmeloord is hij om 11.00
uur. Dus heeft u een kind van 0-3 jaar, dan
kunt u met hem of haar hier naar toe. ’s
Middags geeft Monique Wakker een
voorleesvoorstelling in de FlevoMeerbibliotheek om 14.00 uur voor kinderen van
0-6 jaar. Je hoeft je hier niet voor aan te
melden.

