Roderikflits
Datum 16 februari 2018
Schooljaar 2017-2018

Agenda
20,21,22 februari

oudergesprekken

23 februari

verkleedfeest 

26 februari – 2 maart

voorjaarsvakantie

5 maart

start project

6 maart

voorstelling voor groep 5

9 maart

NL Doet

Wist je dat
…groep 6 naar de voorstelling “De wereld
rond in 80 dagen” is geweest.
….ze hebben genoten van de voorstelling
….de voorstelling door 1 persoon gespeeld
werd.
…we vrijdag allemaal verkleed op school
mogen komen
….groep 5 op 6 april een bijzondere dag
heeft.
….we nu nog steeds niets kunnen
verklappen..
Lerarentekort
Zoals u wellicht in het nieuws gehoord zult
hebben is er een lerarentekort. Dat tekort
dreigt groter en groter te worden.
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op
de leerkrachten om in het geval van ziekte
van een collega meer dagen te gaan werken
om kinderen niet naar huis te hoeven

sturen. Vanuit Aves worden de scholen ook
gestimuleerd mensen die ooit een
onderwijsbevoegdheid hebben gehaald
weer ‘binnen te halen’. Voor mensen die
geen bevoegdheid hebben maar die wel
belangstelling hebben voor een baan in het
onderwijs zijn er ook mogelijkheden. Voor
meer informatie zie www.aves.nl .
Op de Roderik proberen we ook actief
mensen enthousiast te maken voor het
onderwijs. Zo loopt op dit moment Dennis
Ridder een aantal dagen per week mee in de
groepen. Dennis wil op deze manier een
beeld krijgen van het werken in het
onderwijs om vervolgens eventueel een
opleiding te gaan doen. Wij zijn blij met
mensen die deze initiatieven tonen!

Verkleedfeest
Volgende week vrijdag mogen alle kinderen
verkleed op school komen. We gaan er dan
een leuke-laatste-schooldag-voor-devakantie van maken!
In de onderbouw wordt er na de pauze
groepsdoorbrekend in ciruitvorm gewerkt.
In iedere klas zal er dan een leuke activiteit
te doen zijn. We sluiten dan in de eigen
groep weer af.
In de bovenbouw zal het verkleedfeest in de
middag gehouden worden. In de ochtend
mogen de kinderen uiteraard al wel
verkleed op school komen!
NL Doet
Op 9 maart zal een groep studenten van
ROC de Friese Poort vrijwilligersklussen bij
ons op school komen doen. Het plein gaat
een opfrisbeurt krijgen en ook worden
mooie kasten voor onze enorme
hoeveelheid lego in elkaar gezet. Ook met
deze initiatieven zijn we heel blij!
Ouderbijdrage
We zijn erg blij met het feit dat veel mensen
de ouderbijdrage hebben betaald. Voor een
aantal mensen staat de rekening nog open.
Mocht dat voor u ook het geval zijn, wilt u
dan voor 1 maart het bedrag van 50 euro
per kind overmaken op rekening nummer
NL11RABO0157598764 t.n.v.
activiteitenvereniging Roderik van Voorst.
Graag de naam van uw kind vermelden!
Tafeltoets groep 4
Op school zijn we druk met het oefenen van
de tafel van 5. Woensdag 21 februari is de
toets. We hopen dat iedereen de toets gaat
halen.

Voetbaltoernooi
In april is er een voetbaltoernooi! Dit
toernooi is alleen voor leerlingen van
bepaalde groepen. Binnenkort krijgen de
leerlingen een briefje mee. De teams die
mee gaan doen hebben begeleiders nodig.
Lijkt het u als ouder leuk om een team te
begeleiden? Geef u dan op! Wij, team en
leerlingen, zijn heel blij met jullie hulp!!!
Opgeven kan via dat briefje!
Reunie Roderik 50 jaar
Zoals bekend wordt er op 7 juli een grote
reunie gehouden omdat onze school 50 jaar
bestaat.
Mondeling hebben al erg veel mensen
toegezegd te komen. We zouden het echter
heel fijn vinden als er ook daadwerkelijk
aangemeld wordt. Hoe duidelijker het aantal
bezoekers wordt, des te beter kunnen we de
organisatie daarop afstemmen.
Aanmelden kan via de site:
https://www.50jaar-roderik.nl/
Voorleeswedstrijd
Op 7 februari mocht Yasmin ons
vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd
in de bibliotheek. Gelukkig waren we op tijd
aanwezig zodat Yasmin nog even kon
oefenen. Yasmin deed het super goed! Ze
las rustig en mooi voor en keek af en toe het
publiek in. Helaas was dit niet goed genoeg
om door te gaan naar de volgende ronde.
Maar er werden er ook maar 6 uitgekozen
van de 19! Yasmin je hebt het super goed
gedaan!

