Roderikflits
25 mei
Schooljaar 2017-2018

Agenda
28 mei
12 t/ 15 juni
22 juni
29 juni
2-6 juli
19 juli
20 juli

OR vergadering
Avondvierdaagse
Rapporten
Podium groep 3
Feestweek: let op vrijdagmiddag 6 juli voorstelling voor
alle ouders! Meer info volgt.
Premièredag groep 8
Laatste schooldag: om 12.00 is het vakantie!

WIST JE DAT…….
…. Groep 8 gekookt heeft voor alle
leerkrachten?
…. Ze asperges hebben gemaakt.
…. Het geserveerd werd met krieltjes, ei,
ham en een lekker sausje?
…. De leerkrachten het heerlijk vonden?
RODERIK 50 JAAR
Nog een paar weken en dan hebben we
feest. Bij deze nog een dringende vraag en
wat informatie over de reunie.
De dinsdag in de feestweek (3 juli) wordt
een dag met heel veel (sportieve)
activiteiten.
We hebben nog wel veel ouders nodig die
die dag voor een groepje kinderen een
‘workshop’ kunnen verzorgen.
Dus vindt u het leuk om te:
-fotograferen

-tuinieren
-schaken
-boogschieten
-vissen
-boksen
-kleuren
-zingen
-trekker rijden
-waterleidingen repareren
-paardrijden
-plaatjes draaien
-of wat voor leuks dan ook en u wilt deze
activiteit op 3 juli aanbieden aan een
groepje kinderen, geeft u zich dan op bij juf
Linda (l.vanwoerkom@aves.nl)
Het maakt niet uit hoeveel kinderen u in het
groepje wilt, hoe laat u de workshop wilt
geven en waar u de activiteit wilt uitvoeren.
Hoe meer verschillende dingen hoe liever.
Dus: maak van uw hobby een leuke
workshop 

Over de reunie: fantastisch dat de
aanmeldingen binnenstromen. We hebben
besloten om precies een maand voor de dag
van de reunie de inschrijving te stoppen (7
juni).
Kaarten kopen kan dan nog wel aan de deur
maar tegen een hoger tarief.
Nieuws: we hebben veel vragen gehad van
ex-Roderikers tussen de 13 en 18 jaar. Veel
van hen willen ook graag naar de reunie
komen. Dus ook zij kunnen een kaart
bestellen en voor die jeugd wordt een ‘chillroom’ ingericht.
Verspreid het nieuws!
Ook graag aanmelden via de site
https://www.50jaar-roderik.nl/

JUF BEA
Juf Bea is eind april aan haar voet
geopereerd. De ingreep had meer impact
dan van tevoren gedacht. Juf Bea is er zeker
tot 7 juni niet. Na die datum is er wellicht
meer duidelijkheid over het moment dat ze
weer aan het werk kan. We wensen juf Bea
veel beterschap!
MR LEDEN GEZOCHT
Voor het nieuwe schooljaar zijn we opzoek
naar kandidaten voor de MR. Binnen de MR
hebben we het over lopende zaken binnen
school op beleidsniveau. Vindt u het leuk
om hierover mee te denken en praten, stuur
dan een mail naar s.vanderworp@aves.nl of
l.vanwoerkom@aves.nl. Ook voor meer
informatie mag u gewoon mailen.
FILM GROEP 8
Groep 8 is druk bezig met de
voorbereidingen voor de afscheidsfilm. Wat
er precies in de film gaat gebeuren, dat
kunnen we nog niet vertellen, maar dat het
spannend gaat worden, weten we zeker.
Binnenkort volgt er meer informatie, een
poster én een trailer! We houden jullie op
de hoogte!

ENQUETE
Op de vraag welke ouders een tevredenheid
enquête over de school willen invullen
hebben we veel positieve reacties gekregen.
Erg fijn!
Als u zich hebt opgegeven hebt u als het
goed is deze week een uitnodiging per mail
ontvangen om de enquête in te vullen.
Mocht dat niet het geval zijn, laat het dan
even horen, dan gaan we dat doorgeven.
Invullen kan tot 7 juni.
JARIG IN MEI
De verjaardagslijst was de vorige keer niet
helemaal compleet, dus hier nog een
keertje: gefeliciteerd allemaal!!
2 Femke Brandenburg
2 Wouter Brandenburg
2 Florien Kräutlein
7 Natascha Feld
7 Esmee Mom
9 Hassan Mabrouki
9 Ilse Postma
9 Lisa Postma
10 Milan Jägers
20 Xavi ten Lohuis
21 Sem Mansveld
22 Younes Abelhad
22 Marouan El Ghamarti
23 Rutger Kok
24 Alex Delil
24 Oscar Delil
25 Naufal Zeriouh
26 Jihane El Mansouri
30 Esmeé ten Brink
30 Dylan Hop
31 Wesley Wolff
PRIVACY

U hebt er zeer waarschijnlijk al veel over
gehoord: De wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming gaat vandaag van
kracht. Deze wet vormt het uitgangspunt
van ons privacybeleid.
Wij vinden het als school uiteraard heel
belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de
privacy van onze leerlingen. In verband met
deze nieuwe wetgeving zijn we druk bezig
om het privacy protocol aan te passen, een
nieuw privacyreglement op te stellen en

daaruit voortvloeiende maatregelen te
treffen.
Meer informatie over ons privacybeleid
vindt u op de website van Aves.
http://www.aves.nl/ouders/privacy.html
GEVONDEN VOORWERPEN
Op het podium in de Ridderzaal liggen veel
gevonden voorwerpen uitgestald. Komt u
snel kijken of er iets bij ligt wat van uw kind
is? Volgende week vrijdag gaan de spullen
naar een goed doel!
LESSEN LEREN LEVEN
Beste ouders,
Het nieuwe thema voor de lessen leren leven
is: ‘Kijk’. Net als in een kunstproject gaat het
bij Leren Leven om te leren zien door goed te
kijken. Goed kijken is belangrijk in
levensbeschouwing, want daarbij gaat het
over jouw unieke kijk op het leven!
Kijken of zien
Dankzij facebook, instagram en snapchat, TV
en digibord kijken kinderen veel naar
afbeeldingen.
Maar kloppen die plaatjes wel met hoe de
werkelijkheid echt is? En kijkt niet iedereen
altijd door een gekleurde bril? In de lessen
Leren Leven willen we de kinderen bewust
leren kijken. We gaan met de kinderen vragen
onderzoeken zoals:
- Is iets waar als je het zelf hebt gezien?
- Waarom zien we niet allemaal hetzelfde als
we naar hetzelfde plaatje kijken?
- Hoe kun je onzichtbare dingen zoals liefde,
gevaar of vertrouwen toch zien?
- Wie bepaalt wat mooi of lelijk is?
- Kun je kijken met je hart?
Kunst en symboliek
Kunstenaars laten met hun verbeelding zien
wat er in hen omgaat en hoe zij de wereld
zien. We kijken met kinderen naar
schilderijen, afbeeldingen in prentenboeken
en we luisteren naar verhalen daarbij. We
dagen de kinderen uit om verder te kijken dan
wat je op het eerste gezicht ziet.
De meeste levensbeschouwelijke stromingen
hebben eigen vormen van kunst en beeldtaal.
Symboliek speelt daarbij een belangrijke rol.

Katholieke kerken en Hindoeïstische of
Boeddhistische tempels hangen vaak vol met
beelden en symbolen. Ze helpen om geloof,
vertrouwen te beleven.
In het Christendom speelt het verschil tussen
kijken en zien nog op een andere manier een
rol. Jezus vertelde zijn boodschap graag in
‘parabels’, beeldende verhalen. Je ziet het als
het ware voor je gebeuren. Een beeld zegt
soms meer dan 1000 woorden.
Verboden afbeeldingen
Toch is er binnen sommige
levensbeschouwelijke stromingen ook
terughoudendheid in het gebruik van beelden.
In de Islam is het verboden om mensen,
levende dieren en Allah af te beelden. Ook het
jodendom en christendom kennen een verbod
op het afbeelden van God. Beelden kunnen het
ervaren van het mysterie in de weg staan. Het
verhaal van Ibrahim of Abraham die beeldjes
stukslaat en het verhaal van het gouden kalf
worden in Jodendom, Christendom en Islam
verteld.
We ‘kijken uit’ naar rijke en inspirerende
lessen!

