Roderikflits
Datum 22 februari 2018
Schooljaar 2017-2018

Agenda
26 februari – 2 maart

Voorjaarsvakantie

5 maart

Start project Wonen

6 maart

Voorstelling voor groep 5

8 maart

Workshop groep 7 cultuurbedrijf Emmeloord, fiets mee!

9 maart

NL Doet –vrijwilligers dag

14 maart

Stakingsdag, de school is gesloten

21 maart

Opa-en omadag / Pannenkoekdag

21 maart

Open dag

21 maart

Afsluiting project Wonen

WIST JE DAT…….
…iedereen morgen verkleed naar school
mag komen
….we na de vakantie beginnen met ons
grote project WONEN
…we het Onderzoekend Leren een plek gaan
geven tijdens dit project
…er vrijdag na de vakantie 10 vrijwilligers
komen die ons plein netjes gaan maken
…we binnenkort over Zwerfafval gaan
werken
…u daar snel meer over gaat horen
…we de week na de vakantie het volgende
gaan eten:
*galiameloen
*sinaasappel
*appel
MR-LID GEVRAAGD
Op elke school in Nederland, en dus ook
binnen de Roderik, is een

medezeggenschapsraad (MR) actief. Ouders
en leerkrachten praten mee over de inhoud
en de organisatie van het onderwijs op de
school.
De MR is een gekozen vertegenwoordiging
van ouders en personeel en voert overleg
met het bestuur over alle voorkomende
zaken die de school aangaan.
Het streven van de MR is om bij te dragen
aan het goed functioneren van de school ten
behoeve van de leerlingen.
Aan de ene kant wil de MR de belangen van
ouders en leerlingen zo goed mogelijk
behartigen. Aan de andere kant wil de MR
constructief meedenken over de
ontwikkeling van het schoolbeleid.
Iedere ouder en ieder personeelslid kan
contact opnemen met (een lid van) de MR
over zaken die de school betreffen. De MRleden zitten tenslotte als afgevaardigden

van alle ouders en van alle personeelsleden
in de medezeggenschapsraad!
De MR vergadert een aantal keer per jaar,
het vergaderschema is te vinden op
schoolkalender.
Een MR-lid heeft een zittingsduur van 2 jaar
en kan zich na afloop daarvan herkiesbaar
stellen.
Roeleen Kaptein (de moeder van Meike en
Bram) heeft besloten na een aantal
perioden MR-lid te zijn geweest het stokje
aan een andere ouder over te willen dragen.
De MR is dus op zoek naar een ouder die de
oudergeleding wil komen versterken!
Kandidaten kunnen zich melden door te
mailen naar Linda van Woerkom
(l.vanwoerkom@aves.nl)
Wanneer zich meerdere kandidaten melden,
zal er een verkiezing plaats gaan vinden.
Aanmelden graag vóór de meivakantie (27
april).
De oudergeleding van de MR bestaat verder
uit:
-Martijn Kannegieter (vader van Nikki en
Lynn)
-Dinie Kirkove (moeder van Britt)
Onze voorkeur gaat uit naar een ouder van
een bovenbouw leerling omdat er al twee
‘onderbouw-ouders’ in de MR zitten.
EEN U|ITJE VOOR 8?
Na de vakantie heeft groep 8 een heel leuk
uitje op de planning staan. Wát dat voor
uitje is, dat houden we nog heel even voor
onszelf. Maar we kunnen vast verklappen
dat er genoeg ruimte is voor vragen!
Het uitje zal in Lelystad plaatsvinden en
vervoer… dat is al geregeld!
Spannenndddd!!
BLAUW GRAS
Dinsdag 6 maart gaan de leerlingen van
groep 5 naar de voorstelling Blauw Gras. De
voorstelling begint om 11.00u en duurt tot
11.45u. Mogelijk loopt de voorstelling iets
uit. Om broertjes en zusjes en ouders niet te
laten wachten op ons, eten we (groep 5)

tussen de middag in de klas. Wilt u uw kind
dan een lunch meegeven naar school?
JEUGDBIBLIOTHEEK.NL
Jeugdbibliotheek.nl is een nieuwe website
speciaal voor de jeugd. Bij de start ligt de
focus op kinderen van 9-12 jaar. Kinderen in
deze leeftijd vinden op de site volop
inspiratie over lezen. De website wordt
geïntroduceerd met de campagne “Meer
sterke verhalen”. Vier jongeren vertellen in
hun eigen woorden hoe boeken hen
inspireren.
BOEKEN SCHOOLBIBLIOTHEEK
Elke week gaan onze leerlingen naar de
schoolbibliotheek om boeken te lenen. Eén
van de boeken gaat mee naar huis om thuis
te lezen. De andere boeken worden in de
klas gelezen. Uit onze administratie blijkt dat
sommige leerlingen meerdere boeken thuis
hebben of dat de boeken al langere tijd
thuis liggen. Zou u zo vriendelijk willen zijn
om dit te controleren? Graag willen we deze
boeken weer terug op school, zodat andere
leerlingen de boeken ook kunnen lezen.
Alvast bedankt!
PROJECT WONEN
Maandag 5 maart starten we met ons
project. Het thema van het project is
Wonen.
Alle leerlingen mogen deze dag verkleed, in
de sfeer van het thema Wonen, op school
komen. We denken dan bijvoorbeeld aan
een schilder, klusjesman, bouwvakker,
architect, loodgieter…..
RECLAMEFOLDERS
Voor de projectweken kunnen we in groep 5
heel goed de reclamefolders van
bouwmarkten en woonwinkels gebruiken.
Wilt u ons helpen? U kunt de folders aan de
leerlingen van groep 5 of aan juf Manuela
geven. Alvast bedankt!

FOTO’S GEVRAAGD GROEP 1/2
Tijdens het project over wonen vragen wij
de kinderen van groep 1/2 een foto mee te
nemen van hun eigen huis.
IDEEËNBUIS
De leerlingenraad heeft een ideeënbuis
gemaakt. Deze hangt bij de hoofdingang
naast het technieklokaal. Het zou leuk zijn
als ouders en leerkrachten ook gebruik
maken van deze buis. Dus heeft u leuke
ideeën, goede tips of een mooi compliment
voor onze school drop het erin!
Alvast bedankt groetjes de leerlingenraad;
Bram, Jihane, Esmee en Dewi!

GROEP 8 BUITENGEWOON
NUCHTER
De werkgroep Buitengewoon Nuchter
(Tactus, GGD, ZonL en Carrefour)
organiseert elk jaar een groot evenement
waar voorlichting voor ouders voorop staat.
Dit jaar wordt er een ouderavond in Chez
Marknesse georganiseerd.
Wellicht is deze avond interessant voor de
ouders van de kinderen van groep 8. Voor
meer informatie zie de bijlage.

