Roderik
13 april 2018

Agenda
17, 18 en 19 april
16 april
19 april
20 april
23 april
25 april
27 april
30 april – 11 mei
16 mei
22, 23 en 24 mei

Eindtoets groep 8
MR vergadering
groep 7 en 8 naar ROC Friese Poort (fietsen mee!)
Sportdag: Koningsspelen
Schoolfotograaf
podium groep 5
Koningsdag, kinderen vrij
Meivakantie
Aves-dag: kinderen vrij
Oudergesprekken

WIST JE DAT…….
….groep 8 volgende week de centrale
eindtoets maakt?
…. deze 3 ochtenden duurt!?
…. groep 8 het afgelopen jaar erg hard
gewerkt heeft en meester Stefan er veel
vertrouwen in heeft?
-we volgende week verse augurk (een soort
mini-komkommer), peer en sinaasappel
eten?
EINDTOETS GROEP 8
Zoals hierboven te lezen is maakt groep 8
volgende week de Centrale Eindtoets PO.
Op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend zullen de kinderen zich
buigen over verschillende ingewikkelde
opgaven.
Op deze toets rust gelukkig minder druk dan
voorheen. Omdat de kinderen al zijn
aangemeld voor het Voortgezet onderwijs,

is de uitslag van de Centrale Eindtoets niet
meer bindend.
We wensen groep 8 veel succes!
SPORTDAG 20 APRIL
Volgende week is het zover, de sportdag!
De RoderikRondRit is er een groot
onderdeel van. Hierbij gaan de kinderen van
de groepen 3 tot en met 8 op een step of op
de skeelers rond door de buurt. Nog even
een paar kleine aanvullingen hierover:
Alleen simpele stepjes en skeelers worden
toegestaan. Geen spacescooters,
hooverboards etc. Mocht er getwijfeld
worden, vraag het even aan meester Stefan
of juf Marry.
VEEL OUDERS GEVRAAGD!!
Voor de sportdag zijn veel hulpouders nodig,
zowel voor het staan langs de route als het

ondersteunen bij activiteiten. Mocht u in de
gelegenheid zijn om die ochtend te kunnen
helpen, wilt u dit dan aangeven bij de
leerkracht van uw kind? U mag het ook
mailen naar s.vanderworp@aves.nl
VERKEERSEXAMEN
Op 15 mei staat het praktische
verkeersexamen voor groep 7 en 8 gepland.
Om hier aan deel te mogen nemen, moet als
eerst het theoretische gedeelte van het
verkeersexamen gehaald zijn.
Afgelopen week hebben de kinderen hard
gewerkt aan dit examen. En met resultaat!
ALLE kinderen van groep 7 en 8 zijn
GESLAAGD voor het theoretische gedeelte.
GEFELICITEERD!
Voor het praktische gedeelte is het
belangrijk dat de fietsen voldoen aan
bepaalde eisen. Dit zullen we na de
meivakantie doornemen met de kinderen.
Wilt u in de vakantie alvast de fietsen van
uw kind nakijken?
DODENHERDENKING
Ieder jaar op 4 mei worden de slachtoffers
herdacht die zijn omgekomen tijdens
oorlogen, in- om- en voor- Nederland. Zo
ook in de Noordoostpolder. Dit jaar levert
de Roderik een bijdrage aan de regionale
herdenking. De herdenking start op 4 mei in
het Voorhuys en is voor iedereen vrij om te
bezoeken. De zaal opent om 18.30 en het
programma start om 18.45. Na het gedeelte
in het Voorhuys zal er gezamenlijk gelopen
worden naar het Monument.
19 APRIL
Op 19 april gaan de groepen 7 en 8 naar het
ROC voor een voorstelling van Belle en het
Beest. Dit stuk wordt opgevoerd door onder
andere 2 van onze studenten, namelijk juf
Mirthe en juf Tessa. We zijn erg benieuwd
naar het eindresultaat!
Belangrijk is dat de kinderen op de fiets
komen deze middag!

LAATSTE KEER SCHOOLFRUIT
In tegenstelling van wat vorige week in de
Flits stond krijgen de kinderen volgende
week voor de laatste keer fruit van school.
SCHOOLFOTOGRAAF
Op maandag 23 april komt de
schoolfotograaf op school. Vorige week
stond het schema al in de Flits. U weet dus
op welk moment de groep van uw kind aan
de beurt is. Onder schooltijd worden ook
alle broertjes en zusjes die op school zitten
gefotografeerd.
Na schooltijd is het mogelijk om op de foto
te gaan met andere kinderen van het gezin
(die dus niet op school zitten).
Voor gezinnen die dit willen: inschrijven
hiervoor is noodzakelijk.
Vanaf vanmiddag hangt op de schuifwand in
de Ridderzaal een intekenlijst. Er is een
groep van 15.00 – 15.15 uur en een groep
van 15.15 – 15.30 uur.
Mochten er veel gezinnen gebruik willen
maken van deze mogelijkheid komt er ook
nog een groep van 15.30 – 15.45 uur.
Intekenen kan tot donderdag 19 april.
VOETBAL
Afgelopen woensdag hebben de jongens en
meiden van groep 6/7 en de meiden van
groep 7/8 gevoetbald. Volgende week
woensdag zijn de jongens van 7/8 aan de
beurt.
Komen jullie aanmoedigen??

