Roderik
20 april 2018

Agenda
20 april
23 april
25 april
26 april
26 april
27 april
30 april – 11 mei
16 mei
22, 23 en 24 mei

Konings-sportdag ontbijt op school (8.30 uur)
Schoolfotograaf
podium groep 5
groep 3 t/m 8 boeken lenen Flevomeer bibliotheek
workshop hiphop/streetdance groep 3
Koningsdag, kinderen vrij
Meivakantie
Aves-dag: kinderen vrij
Oudergesprekken

WIST JE DAT…….
….groep 5 flink aan het oefenen is voor het
podium.
…..ze er erg veel zin in hebben.
….het ook heel spannend kan worden!
….juf Rianne (groep 3) volgende week
woensdag voor het laatst is.
….zij gaat genieten van haar
zwangerschapsverlof.
….we volgende week weer zelf fruit mee
naar school moeten nemen
SCHOOLFOTOGRAAF
Denkt u eraan dat maandag de
schoolfotograaf komt!? De planning hiervan
stond in een eerdere Flits.
De achtergrond van de foto’s wordt wit, dus
kleurrijke kleding is leuk 
Na schooltijd is er nog de mogelijkheid met
broertjes en zusjes die niet op school zitten

op de foto te gaan. In de Ridderzaal hangt
daar de inschrijflijst voor.
PODIUM GROEP 5
Woensdag 25 april geeft groep 5 een
podiumvoorstelling. We voorstelling begint
om 11.15u.
In het kort kunnen we al het volgende
vertellen:
Tommie is bang voor spoken. Volgens
Foeksia bestaan ze niet. Maar dan ontdekt
ze een oud huisje in het bos. Door de
kapotte ramen klinken vreemde geluiden.
Zouden daar écht spoken wonen? Foeksia
zal die spoken eens een lesje leren!
BOEKEN LENEN BIJ DE BIEB
Door veel te lezen wordt de woordenschat
groter van uw kind, leert uw kind meer over
de wereld om zich heen, gaat het leestempo
omhoog…..en zo zijn er nog veel meer

redenen waarom lezen belangrijk is. Lezen is
natuurlijk het leukst als je dit in een
zelfgekozen boek mag doen. Vandaar dat de
kinderen van groep 3 t/m 8 op donderdag
26 april ’s ochtends naar de FlevoMeer
Bibliotheek gaan om daar boeken te lenen
voor de meivakantie. U kunt deze boeken na
de vakantie zelf weer inleveren bij de
FlevoMeer Bibliotheek. Wilt u ze deze
ochtend hun biebpas en een plastic tas
meegeven? Alvast bedankt!
TOSTI
Bij de overblijf was het de afgelopen periode
mogelijk om op school tosti’s te eten. Na de
meivakantie worden er geen tosti’s meer
gemaakt.
SCHOOLREIS EN KLEUTERFEEST
In overleg met de commissies is besloten
om het Kleuterfeest en de Schoolreis te
verplaatsen naar de feestweek.
Dit houdt in dat zowel het Kleuterfeest als
de Schoolreis op maandag 2 juli zijn. Waar
we heen gaan, verklappen we nu nog niet.
Wilt u al wel de datum in uw agenda en/of
op de kalender aanpassen?
RUILEN VAN WERKDAG
Juf Jessica en juf Linda hebben volgende
week een werkdag geruild. Juf Linda werkt
maandag voor groep 1 / 2 B en juf Jessica
werkt donderdag!
TAS MEE
Willen de kinderen van groep 1 /2 volgende
week donderdag een tas meenemen om alle
werkjes in te doen?
Alvast bedankt.

We zijn klaar voor morgen:

