Roderik
6 april 2018

Agenda
9 april

OR vergadering

17 april

MR vergadering

20 april

sportdag: Koningsspelen

23 april

schoolfotograaf

25 april

podium groep 5

27 april

Koningsdag, kinderen vrij

Wist je dat:
….juf Manuela vandaag jarig is en daarom
samen met de kinderen feest heeft
…we al bijna nieuwe schoolshirts hebben
…de vaders van Esrom en Achmed volgende
week de zandbakrand gaan schilderen
…de vader van Achmed nog veel meer
schildersklusjes bij ons op school doet
…juf Hilde bijna iedere dag weer een paar
uurtjes op school is
…we daar heel blij mee zijn
…Danique maandag bij ons op school komt
…ze in groep 6 zit
Hieperdepiep Hoera….
De jarigen van de maand april zijn:
2 Bram Vreeling
3 Rokiea Muhsen
9 Nikki Kannegieter
9 Jesper van Veen
13 Dewi Cornelis

17 Sem van Eek
18 Geert van Embden
19 Tim Vernooij
21 Nisrine Astitou
21 Anne Douma
24 Dilano Rumuller
24 Anousjka Vis
29 Joris de Jonge
29 Isa Serpenti
30 Bo Mansveld
Gefeliciteerd alllemaal!!
Schoolfotograaf
Op maandag 23 april komt de
schoolfotograaf op school. We zijn voor die
dag nog op zoek naar een ouder (of twee)
die alles willen coördineren. Concreet houdt
dat in: zorgen dat kinderen/ klassen naar
het speellokaal komen, zorgen dat broertjes
en zusjes samen op de foto komen, koffie
verzorgen voor de fotograaf enz.

Wat alvast handig is om te onthouden:
-de achtergrond van de foto’s is wit
-er is aan het eind van de dag gelegenheid
om met broertjes en zusjes van thuis op de
foto te gaan. Meer informatie hierover
volgt! Onderaan deze Flits ziet u een
voorlopig schema. Mocht uw kind onder
schooltijd naar logopedie, therapie o.i.d.
gaan: graag even samen met de leerkracht
kijken naar wat mogelijk is.
Schoolfruit
De afgelopen maanden hebben we gratis
schoolfruit ontvangen. Na de meivakantie
houdt dit echter op. We hopen dat u uw
kind na die tijd fruit mee naar school blijft
geven. We hebben gemerkt dat de meeste
kinderen prima kunnen wennen aan
gezonde tussendoortjes. Dus laten we
samen ons best doen om steeds gezonder te
worden.
Lasser gezocht
Welke vader, moeder of ander lid van de
familie wil een fiets van de kleuters
repareren? Er moet een plaatje gelast
worden. Graag doorgeven aan juf Linda.
Rapporten
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd.
Zouden de leerlingen het rapport volgende
week weer mee willen nemen?
Uitje groep 1/2
Dinsdag zijn de kinderen van groep 1/2 naar
het sierteeltbedrijf van Benthem in
Marknesse geweest. We hebben hier heel
veel gezien, gedaan en geleerd.
We hebben een rondleiding gehad langs de
tulpen van bol tot bosje bloemen. En we
mochten zelf tulpenbollen prikken. Deze
hebben de kinderen mee naar huis gekregen
om zelf te laten groeien. Als laatste hebben
we ons eigen bosje tulpen geplukt. Er zijn
een hele boel papa’s en mama’s blij
gemaakt met een bosje tulpen door de
kinderen.

23 april schoolfotograaf-planning
Tijd

Activiteit

Aantal Extra

08:45 - 09:30

Groep 1/2A + BZ

18

Ca. 8 BZ

09:30 - 10:15

Groep 1/2B + BZ

18

Ca. 8 BZ

10:15 - 10:40

Groep 3

15

10:40 - 11:05

Groep 4

18

11:05 - 11:30

Groep 5

16

11:30 - 12:00

Groep 6

21

12:00 - 13:00

Pauze fotografen

13:00 - 13:20

Groep 7

22

13:20 - 14:00

Groep 8 +
afscheidsfoto

18

14:00 - 15:00

BZ intern
fotograaf 1

20

Ca. 20
gezinnen

14:00 - 15:00

BZ intern
fotograaf 2

20

Ca. 20
gezinnen

Sportdag
Op 20 april houden we de Koningsspelen.
Tijdens deze editie van de spelen houden
we een Roderik-Rond-Rit.
De bedoeling is dat kinderen op een step of
op de skeelers zo vaak mogelijk een route af
gaan leggen.
We willen dit nu vast melden, zodat er tijd is
om eventueel skeelers of een step te
regelen. Mocht u in het bezit zijn van
meerdere paar skeelers of meerdere steps,
wilt u dit dan kenbaar maken binnen de
groep? Het zou mooi zijn als er van elkaar
geleend kan worden.
Ouderhulp sportdag
Voor de sportdag hebben we dit jaar veel
ouders nodig.
Zo moeten we de route weten te bemannen
en zoeken we begeleiding voor diverse
spellen.
Mocht u op 20 april (’s ochtends) kunnen
helpen, wilt u dit dan aangeven bij uw eigen
leerkracht of bij Meester Stefan.
Alvast hartelijk bedankt!
Vanuit de naschoolse opvang SKN
Ontdekken, uitvinden, programmeren,
toepassen, bouwen en creëren.
We zijn het er bij het Kinderpaleis helemaal
mee eens: techniek is inderdaad tof! Zoveel
leuke dingen om te doen!
We vroegen ons af wat er zou gebeuren als
er mentossnoepjes in een fles cola werden
gegooid. Het antwoord was bruisend: er
ontstond een minifontein!
We deden Skittles in een bordje met water
en waren verrast toen we het effect zagen:
wat een mooi gezicht al die uitgelopen
kleuren!

Creatief bouwen: met spaghetti en
marshmallows kan je oneindig torens
bouwen.
Van lego een labyrinth maken en dan maar
proberen om de knikker door het doolhof te
krijgen.
En het is raar: ga met je rug tegen de muur
staan en probeer te bukken………
We hebben al veel verschillende dingen
gedaan met techniek en het leuke is dat we
er ook veel van leren!

