Roderikflits
Datum 2 februari 2018
Schooljaar 2017-2018

Agenda
9 februari

Rapport

12 februari

OR/MR vergadering

20- 22 februari

Oudergesprekken

26 februari – 2 maart

Voorjaarsvakantie

WIST JE DAT……
…Woensdag de voorronde van de
voorleeswedstrijd is
…Yasmin uit groep 7 namens de Roderik
meedoet…..
…We Yasmin allemaal veel succes wensen!
VOLGENDE WEEK ETEN WE:
Meloen
Appel
Peer
HIERDEPIEPHOERAAA VOOR:
4 Musa Kosem
4 Salma van der Veen
9 Lola van Loenen
11 Sem Tiemens
13 Kaylian Bakker
13 Walid El Hany
15 Ziya Cetiner
17 Suze Berende
22 Merlijn van Bruggen
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4
4
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5
5
1/2 A
8
7

23 Julia Woch
25 Nando Delil
25 Layla El Hany
26 Esila Nur Biyik
27 Agnetha Van Dorsselaer
28 Bert-Jan van den Berg

7
5
3
5
1/2 A
8

RODERIK 50 JAAR ONLINE!!!
Sinds gisteren is de website voor de reünie
(zaterdag 7 juli) online. We hopen uiteraard
dat het bericht van de reünie veel mensen
zal bereiken. Wilt u helpen het nieuws te
verspreiden?
https://www.50jaar-roderik.nl/
https://www.facebook.com/RoderikvVoor
st/

NIEUWE JUFFEN
Juf Hilde is nog steeds niet helemaal beter.
Juf Lian heeft haar sinds september
vervangen, maar die is nu op wereldreis
gegaan. Daarom hebben we twee nieuwe
juffen voor groep 3:
Juf Rianne komt Juf Hilde vervangen op
maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Rianne is 29 jaar. Ze woont in Lemmer en
werkt nu 5 jaar voor Aves. In die 5 jaar heeft
juf Rianne veel werkervaring opgedaan bij
de kleuters en groep 3/4.
Op donderdag en vrijdag wordt Juf Hilde
vervangen door juf Anne van Diepen.
Anne is 31 jaar en moeder van Sam, van 1
jaar oud. Anne woont in Emmeloord en ze is
sinds deze maand werkzaam voor Aves.
Beide juffen hebben heel veel zin in hun
nieuwe baan! Ondertussen is juf Hilde meer
en meer op school, dus die draagt ook nog
steeds (vaak op de achtergrond) haar
steentje bij.
SCHRIJVER
In groep 5 krijgen we in april een echte,
bekende schrijfster op school.
Welke schrijfster het is, houden we nog
heel even geheim.
INLEVEREN VOORLEESKAARTEN
Wat leuk om te horen dat de kinderen van
groep 1 t/m 4 zoveel worden voorgelezen!
Helaas zitten de Nationale Voorleesdagen er
bijna op, maar u mag uw kind daarna
natuurlijk ook blijven voorlezen hoor! De
voorleeskaarten mogen t/m 7 februari 2018
ingeleverd worden bij de leerkracht van uw
kind. Daarna maken we zo snel mogelijk
bekend wie de voorleeskoning(in) van de
Roderik van 2018 is geworden.
LETTERFEEST
Groep 3 heeft een mijlpaal behaald. Ze
hebben alle letters geleerd! Omdat wij zo
ontzettend trots op ze zijn, vinden wij dat
dit een feestje waard is. Vrijdag 2 februari

wordt dit dan ook gevierd in de klas met
leuke leesspelletjes. De ouders van groep 3
mogen komen kijken in de klas vanaf 11.30
uur.
STTT…DE TIJGER SLAAPT
De afgelopen weken hebben we in groep
1 / 2 gewerkt over het prentenboek;
“Ssst…de Tijger slaapt”. Volgende week
vrijdag sluiten we het thema af met een
voorleesfeest. De leerlingen hebben
vandaag allemaal een uitnodiging
meegekregen naar huis.

FOTO’S VAN VROEGER
Groep 4 mag een foto van zichzelf als baby,
peuter of kleuter meenemen. We werken bij
taal over het thema “foto’s van vroeger” en
bij Lessen Leren Leven is het thema tijd.
Bij juf Hennie gaan we op dinsdag 6 februari
een tijdlijn maken en gaan we een kopie van
die foto maken en gebruiken.
RAPPORTEN
Volgende week vrijdag gaan de rapporten
weer mee naar huis. De week erna zijn de
gesprekken. U krijgt hier een uitnodiging
voor.
GROEP 4 CULTUURBEDRIJF
Groep 4 is gistermiddag naar het
Cultuurbedrijf geweest. Hier mochten de
kinderen zelf een droomhuis bouwen. Dit
hebben ze gedaan met piepschuim en
waardeloos materiaal. Er kwamen prachtige
huizen uit voort!
PAX-KINDERHULP
In de bijlage kunt u hierover lezen.

