Roderikflits
Datum 16 maart
Schooljaar 2017-2018

Agenda
21 maart

Opa-en omadag / Pannenkoekdag

21 maart

Open dag

21 maart

Afsluiting project Wonen

22 maart

HVC-spectaculaire levering van nieuwe afvalbakken

23 maart

Podium groep 7

29 maart

Continurooster

WIST JE DAT…….
… het bijna opa en omadag is,
… het ook bijna pannenkoekdag is,
… opa’s en oma’s met hun kleinkinderen
pannenkoeken kunnen eten op school
…..het dan ook open dag is
….en ook nog de afsluiting van het project is
…het vast een hele gezellige dag wordt
GEVRAAGD

De moeder van Reza is bezig ons podium te
restylen. Voor een gedeelte gaat dat
gebeuren met kosteloos materiaal.

We willen u vragen de volgende plastic
spullen te helpen verzamelen:
-plastic deksels van potten
pindakaas/pasta/enz
-kleine plastic frisdrankflesjes (cola- 7-up
etc) en of vers-sap-flesjes
-plastic doppen van bijvoorbeeld
wasmiddelverpakking/ ranja/ drinken e.d
In de Ridderzaal staan bakken waarin de
materialen verzameld worden. U kunt daar
kijken naar de voorbeelden.
Alvast hartelijk bedankt!

JUF MARLOES
In groep 1/2A is tot de meivakantie juf
Marloes aanwezig (naast juf Janneke). Juf
Marloes is nieuw bij Aves en wordt bij ons
‘ingewerkt’.

HVC
Vanaf donderdag 22 maart krijgen wij op
school nieuwe afvalcontainers. We gaan dan
in de groepen/ in de hele school afval
gescheiden verzamelen.
In ruil voor het kosteloos legen van de
containers ‘adopteren’ we met onze school
een stukje omgeving. We gaan samen met
de kinderen de buurt rond onze school
zwerfafval-vrij houden.
Donderdag worden de containers (dezelfde
containers overigens die u ook thuis heeft)
om 9.30 uur op onze school gebracht. Dit zal
gepaard gaan met een grote vuilnisauto op
het plein en gastlessen in iedere groep.
PASEN
Op donderdag 29 maart vieren we Pasen.
Om er een leuke dag van te maken, heeft de
Paascommissie leuke activiteiten bedacht
voor de leerlingen. Voor één van de
activiteiten hebben we voor elke leerling
een hard gekookt ei nodig. Een heeeeel
hard gekookt ei zelfs, netjes in z’n jasje. Wilt
u dit ei donderdag 29 maart aan uw kind
meegeven?
OPA EN OMADAG
Als het goed is hebben de kinderen een
uitnodiging mee naar huis gekregen voor
hun opa’s en oma’s. Die zijn komende
woensdag namelijk vanaf 11.00 uur welkom
om een kijkje in de klassen te komen
nemen. Het zou natuurlijk gezellig zijn als
we veel bezoek krijgen! 
AFSLUITING PROJECT WONEN
Woensdag 21 maart is de afsluiting van onze
project weken. In alle groepen is er volop
gewerkt aan onderzoeksvragen. Van 11.30u
tot 12.00u is het mogelijk voor ouders en

andere belangstellenden om in de klassen te
komen kijken naar wat we allemaal hebben
gedaan tijdens de projectweken.
TACTUS
Afgelopen maandag hebben de groepen 7
en 8 voorlichting gehad van Tactus. Hierin
werden de gevaren van verslavingen
uitgelegd en besproken. De verslaving waar
het meest over gesproken werd, was
gameverslaving.

IKEA
Op vrijdagochtend gaat groep 8 naar de
IKEA. Nadat we daar een heerlijk ontbijtje
gaan eten, gaan we aan het werk met het
ontwerpen van een eigen kamer. Zullen de
kinderen een beetje kunnen inschatten hoe
hoog de kosten gaan worden?

Plastic cd hoesjes
Voor een leuke proef heeft groep 4, lege
plastic cd hoesjes nodig. Wie heeft ze voor
ons? We willen ze graag a.s. dinsdag
gebruiken.
VANUIT DE SKN
Techniek is tof!
In de voorjaarsvakantie was het Kinderpaleis
gesloten maar konden de kinderen terecht
bij de Boemerang. Omdat we bij de bso’s
van SKN altijd met hetzelfde thema werken
hebben we bij de Boemerang alvast een
begin gemaakt met het nieuwe thema:
Techniek is tof!
De kinderen van acht jaar en ouder gingen
enthousiast aan de slag met het maken van
een bibberspiraal. Best moeilijk en echt een
8+ activiteit: het past bij het leeftijdsgericht
werken en biedt uitdaging voor de oudere
kinderen. Ze vonden het erg leuk om te
doen en stap voor stap lukte het best.
Spannend was het om te kijken of het
werkte: als de spiraal geraakt wordt, gaat
het lampje branden!

Met de jongere kinderen zijn we bezig
geweest met aantrekkingskracht. Met
behulp van een magneet ontdekten we
welke voorwerpen er wel en welke er niet
naar de magneet toe getrokken werden.
De kinderen leerden spelenderwijs wat
magnetisch is en wat aantrekkingskracht
daar mee te maken heeft.

