Roderikflits
1 juni
Schooljaar 2017-2018

Agenda
12 t/ 15 juni
22 juni
2-6 juli
18 juli
19 juli
20 juli

Avondvierdaagse
Rapporten
Feestweek: let op vrijdagmiddag 6 juli voorstelling voor
alle ouders! Meer info volgt.
Kijken in de nieuwe klassen
Premièredag groep 8
Laatste schooldag (tot 12.00 uur): Playbackshow!

Wist je dat…….
….door de heftige regenval het
korfbaltoernooi niet doorging?
….we dat wel heel erg jammer vonden
omdat we er net zoveel zin in hadden
….er heel veel kinderen meelopen met de
avondvierdaagse
….de OR de avondvierdaagse al volop aan
het voorbereiden is
….de Roderik best zal opvallen met zoveel
kinderen in van die prachtige shirts 

17 Lucas Broersma
22 Michael Overeem
23 Ibrahim Abelhad
24 Tijn Stengs
25 Damian Okkes
26 Nafy Brathwaite
26 Eva van der Mark
27 Antoinette Steemers
28 Lucas Serpenti
29 Kelly Out
Gefeliciteerd allemaal!!

Hieperdepieppppppp!!!!
Het is alweer juni. En in juni zijn jarig:
1 Britt Kirkove
5 Selina Mesic
8 Thijs Postma
12 Lize van der Mark
13 Daan Gebbink
14 Samuel Vassen
16 Esey Amanuel Berhe

Wat regels
We willen graag wat schoolafspraken die de
laatste tijd wat in het slop zijn geraakt
herhalen:
-de kinderen mogen om 8.20 uur naar
binnen. We zien dat er veel kinderen (en
ouders) veel eerder in de klassen zijn. Dat is
niet de bedoeling. Vanaf 8.20 uur is er ook
pas een leerkracht in de klas.

-fietsen op het plein: we zien dat de
kinderen (en regelmatig ook ouders) over
het plein en over de stoep voor de school
fietsen. Dit vinden we niet veilig. Wil
iedereen erop letten dat we rondom de
school lopen met de fiets aan de hand?
-roken: wij vinden het niet prettig dat
mensen op het plein roken. We vinden het
geen goed voorbeeld voor onze kinderen.
Onze dringende vraag is dan ook: wilt u niet
roken in de buurt van de school?
Het is nooit leuk om te hameren op regels,
maar we moeten er gewoon met elkaar voor
zorgen dat we de goede dingen doen. We
hopen op uw medewerking.
Stagiaire
U hebt hem misschien al zien lopen: Daniel
Kristo is onze nieuwe stagiaire. Daniel zit op
de Friese Poort en volgt de opleiding
‘secretarieel’. Bij ons op school regelt hij het
ontvangen van bezoekers, kopieerwerk,
bijhouden bestellingen enz. Hij zal t.z.t. ook
de telefoon gaan opnemen. Daniel blijft 20
weken bij ons op school, hij zal er na de
vakantie dus ook nog zijn.
Kijkochtend verplaatst
In tegenstelling tot wat er in de jaarkalender
staat gaan alle kinderen de laatste
woensdag van dit schooljaar (18 juli) kijken
in hun nieuwe groep.
Playbackshow
Op de laatste ochtend van dit schooljaar
gaan we weer een gave playbackshow
houden, hopelijk buiten! Hierover is een
mail naar ouders gegaan, en er zal in een
volgende Flits nog meer informatie staan.
Saxofoonles
De muziekles na schooltijd was een
daverend succes. We hebben nu dwarsfluitspelende kinderen op onze school.

Omdat er zoveel belangstelling was heeft
het Cultuurbedrijf besloten vaker bij ons op
school te komen. Vanaf 12 juni kunnen
kinderen vanaf 7 jaar voor een laag bedrag
saxofoonles krijgen. Alle informatie staat in
de bijlage.
Inschrijfformulieren zijn vanaf maandag te
verkrijgen bij juf Heleen. Inschrijven kan ook
op de site van het Cultuurbedrijf.
Letterkoekjes bakken
Dondermiddag hebben we bij de kleuters
letterkoekjes gemaakt. Hieronder het recept
voor als je het thuis ook wil maken:
Ingrediënten:
300 g zelfrijzend bakmeel
snufje zout
1 theelepel bakpoeder
100 g zachte boter
100 g basterdsuiker
2 eieren
1. Weeg alle ingrediënten goed af en
doe dit in een beslagkom.
2. Kneed alles goed tot er een mooi
deeg ontstaat.
3. Rol het deeg uit met een deegroller
en steek hier met lettervormpje
letters uit. Maar veel leuker is
natuurlijk om de letters zelf te
kneden.
4. Bak de letter koekjes 15 – 20
minuten in de over op 175 ℃
5. Even laten afkoelen en smullen maar!

Groep 2 gymt met groep 3
Ter voorbereiding voor groep 2 op groep 3
gaat groep 2 de komende weken een aantal
keer mee gymmen met groep 3. Groep 2
mag in groepjes mee met groep 3 naar de
“grote gymzaal” De Zeevaarder.
Over de precieze tijden en wat de kinderen
mee moeten nemen hebben de ouders een
mail gehad.
Premiere avond groep 8
Groep 8 gaat het anders doen dit jaar. Waar
we eerder altijd gekozen hebben voor een
musical, zijn de kinderen van groep 8
momenteel bezig met het maken van een
échte film! De musicalavond wordt dit jaar
daarom ook vervangen door een premier
avond. Hoe de avond er precies uit gaat zien
volgt volgende week. Dat het een spektakel
lijkt te worden is wel zeker!

