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8 juni
Schooljaar 2017-2018

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

Avondvierdaagse
Opening expositie werk groep 6 en 7
Rapporten
Feestweek: let op vrijdagmiddag 6 juli voorstelling voor
alle ouders! Meer info volgt.
Kijken in de nieuwe klassen
Premièredag groep 8 (continurooster)
Laatste schooldag (tot 12.00)

Wist je dat……
…er in Emmeloord een Jeugdburgemeester
(jongen of meisje) gezocht wordt?
…die nu in groep 7 moet zitten?
…we denken dat er prima kandidaten in die
groep zitten…dus solliciteren maar!
…het korfbaltoernooi niet door is gegaan
door het slechte weer
…er echt heel erg veel kinderen mee gaan
lopen met de avondvierdaagse
…Wiel, onze concierge, gelukkig weer af e
toe op school is
… hij weken uit de running was doordat hij
per ongeluk een pees in zijn hand had
doorgesneden. Dat is natuurlijk niet HANDig
voor een concierge! 
…er in groep 8 hele vreemde dingen
gebeuren…………
…de kinderen van groep 1/2 tegenwoordig
lekker dansen op het plein

Welkom
Welkom Allaysa …. bij ons op de Roderik!
Een nieuwe school en dan ook nog een
broertje gekregen vorige week!
Gefeliciteerd!
Hulp gezocht voor de feestweek Roderik
Wij zijn nog op zoek naar ouders die dinsdag
5 juli met leerlingen willen hardlopen in het
park. Geef je op bij juf Linda of mail naar;
l.vanwoerkom@aves.nl
Alvast bedankt!
Groepsverdeling
We zijn druk bezig met de planning voor het
komende schooljaar. We houden meteen
vanaf het begin van het schooljaar twee
kleutergroepen. We hebben zoveel nieuwe
aanmeldingen dat dat ruimschoots mogelijk
is.

We starten dus met acht (niet al te grote)
groepen, dat is heel prettig!
Wat betreft de leerkrachten: juf Janneke
gaat na de zomervakantie met
zwangerschapsverlof. Daar zal dus een
nieuwe leerkracht komen. Juf Janneke komt
zeker terug, maar niet eerder dan rond de
kerst.
Hoe de verdere verdeling wordt hangt nog
van een aantal zaken af. Zodra daar
duidelijkheid over is zullen we u berichten.
Rapport
De rapporten gaan een week later mee dan
in de planning staat. Dat wordt dan 29 juni.
De oudergesprekken worden gehouden op
10, 11 en 12 juli. Deze gesprekken zijn niet
voor alle ouders. Leerkrachten en ouders
kunnen bij elkaar aangeven of ze het
belangrijk vinden voor de vakantie nog een
gesprek aan te gaan. Voelt u zich dus vrij
een gesprek aan te vragen bij de leerkracht!
Onkruid
Is er een ouder die ons van het onkruid op
ons plein af wil en kan helpen? Wij houden
het plein wel schoon, samen met de
kinderen, maar het onkruid blijft wel een
‘probleem’.
Fruit eten en overblijven
Wilt u alle broodtrommels en bekers
voorzien van naam. Dit scheelt een boel
verwarring 
Tutorlezen
Sinds februari doen we bij ons op school aan
tutorlezen. Een leerling van de
bovenbouw(tutor) begeleidt 3x per week
een leerling uit groep 3 bij het lezen. Zo
mooi om te zien hoe verantwoordelijk de
bovenbouwleerlingen zich hiervoor voelen.
Ze geven complimenten en tips aan de
leerling uit groep 3. En zo fijn om te merken
dat de leerlingen uit groep 3 hier zo van
genieten en beter door gaan lezen. Een
prachtige manier van samenwerken!

Opening expositie groep 6 en 7
Onze groepen 6 en 7 hebben de afgelopen
weken met Monica Sierat van het
cultuurbedrijf gewerkt aan onderstaand
project. Bij deze de uitnodiging voor de
expositie van het werk van de kinderen:
Aanspoelen op een onbekend eiland
Beeldend atelier in de klas
Het Cultuurbedrijf (afdeling Klas@Kunst)
organiseerde opnieuw een speciale onderwijs
expositie waar het ruime sop van af spat. Van twee
basisscholen in de Noordoostpolder, De Roderik van
Voorst en De Schalmei, deden ruim 100 kinderen
mee uit groep 5 t/m 8. Zij bedachten een eigen,
imaginair eiland en beleefden daar een spannend
tekenavontuur. En voor wie opgroeit op de bodem
van de zee niet alleen maar een denkbeeldig thema…
Zo’n 50 schilderdoeken nemen de kijker mee op
ontdekkingsreis!
De scholen deden mee met het beeldend atelier in de
klas, een impuls voor betekenisvol beeldend
cultuuronderwijs op school. De kinderen kregen 4
weken lang beeldende lessen van vakdocenten
Simone van der Meulen en Monica Sierat. Zij dachten
na over de vragen: wat zie je op jouw eiland, wat is er
gebeurd en wat zou je als eerste doen als je daar zou
aanspoelen? En… wat heb je nodig als je daar langer
zou blijven? Tegelijkertijd leerden zij allerlei
tekentechnieken en tekenmaterialen kennen. Door
samen te praten en samen te tekenen ontstonden
nieuwe ideeën en oplossingen en vooral heel veel
verhalen. De expositie toont deze fraaie
eilandverhalen en geeft tegelijk een verrassende
inkijk in het onderzoeksproces van de kinderen. Dit
project is gebaseerd op het onderzoek Het getekende
verhaal van het kind, tekenen in dialoog (Sierat &

Tielens, 2017, Masteropleiding Kunsteducatie
Groningen).
Op 28 juni om 10.30 u. wordt de expositie feestelijk
geopend door wethouder Hans Wijnants.
De jonge kunstenaars zijn dan zelf ook aanwezig in de
tentoonstelling en u bent van harte uitgenodigd om
daarbij aanwezig te zijn. Zij kunnen u er ongetwijfeld
heel veel over vertellen!
Tussen 17.00 en 18.30 u. is er een extra gelegenheid
voor belangstellenden om na werktijd onder het
genot van een drankje de expositie te komen
bekijken. Daarna is het werk nog tot half juli te
bezichtigen tijdens de openingstijden van het
Cultuurbedrijf.

Samenwerking Aves-SCPO
Beste ouders,
Beste MR-leden,
Bijgaand sturen we jullie de derde
Nieuwsbrief over de stappen die tot nu toe
zijn gezet door stichting Aves en stichting
SCPO richting een onderlinge meer
bestuurlijke samenwerking. In de
Nieuwsbrief zetten we in een overzicht de
fasen van het proces naar samenwerking
nog een keer op een rij en laten we weten
wat er allemaal in fase 2 is gebeurd. In
deze fase is gewerkt aan het document
‘Het nieuwe hart’, met daarin wat we als
stichtingen willen bereiken met
samenwerken en ook hoe. Daarnaast
lichten we de overgang toe van fase 2 naar
fase 3.
Over het vervolg en ontwikkelingen van dit
proces houden we u op de hoogte.
Met een vriendelijke groet,
Colleges van Bestuur Aves & SCPO
Leo Breukel, Jos Timmermans en Kristiaan
Strijker

Jeugdburgemeester

Nieuwe jeugdburgemeester gezocht
De gemeente Noordoostpolder is voor het
schooljaar 2018-2019 op zoek naar een
nieuwe jeugdburgemeester. Het schooljaar
zit er bijna op en dat betekent dat de
huidige jeugdburgemeester Willemengs
Schutte na de zomervakantie afscheid gaat
nemen.
Kinderen uit Noordoostpolder, die niet op
hun mondje zijn gevallen en het leuk vinden
om met of namens de burgemeester de
gemeente te vertegenwoordigen bij
evenementen, herdenkingen en bijzondere
ontvangsten. Denk bijvoorbeeld aan het
ontsteken van de vlam op 4 mei of de
ontvangst van Sinterklaas.
Doeners met een droom
De jeugdburgemeester mag ook zelf met
ideeën komen en meedenken met de
politiek. Aan welke (jeugd)onderwerpen
moeten we meer doen, zodat het nog leuker
wordt om te wonen en te leren in
Noordoostpolder? En hoe wil je dat regelen?
Een debat in de gemeenteraad, posters
ophangen of andere kinderen interviewen?
Kortom, wij zoeken doeners met een
droom.
Wie mogen er allemaal solliciteren?
Alle kinderen die wonen in Noordoostpolder
en nu in groep 7 van een basisschool of
school voor speciaal onderwijs zitten. Die
enthousiast zijn, niet bang zijn om voor een
grote groep mensen te staan en die ook nog
eens kunnen toespreken. Kinderen die het
leuk vinden om iets voor andere kinderen te
betekenen.
Wat moet je doen?
Vraag aan je ouders of je mag solliciteren en
schrijf een brief aan burgemeester Aucke
van der Werff, waarin je uitlegt waarom jij
de beste jeugdburgemeester bent. Laat je
ouders de brief mede ondertekenen en
stuur de brief voor 14 juni 2018 naar

Postbus 155, 8300 AD Emmeloord. Mailen
mag ook naar:
r.groenendijk@noordoostpolder.nl
Op woensdagmiddag 4 juli 2018 organiseren
we een selectiemiddag in het gemeentehuis,
dus hou die datum vrij in je agenda! Je krijgt
van ons op tijd bericht als je wordt
uitgenodigd.
Vanuit de SKN - Kinderpaleis
In geuren en kleuren
Bij het Kinderpaleis zijn we na de
meivakantie weer begonnen met een nieuw
thema: geuren en kleuren. Wat een leuk
thema en wat kunnen we er veel mee!
We hebben gekleurd zoutdeeg gemaakt.
Eerst hebben de kinderen zelf zoutdeeg
gemaakt en daarna werd er kleur aan
toegevoegd. Vervolgens werden er allerlei
mooie werkjes van gekneed.
Wat een leuk gezicht, al die verschillende
vormpjes van dat gekleurde deeg!
Om erachter te komen hoe belangrijk geur
en kleur zijn bij alles wat we eten deden we
de geur- en smaaktest. Eerst mochten de
kinderen aan iets ruiken en moesten daarna
opschrijven wat ze dachten dat het was.
Soms kon er ook iets geproefd worden.
Nadat alles geroken en geproefd was gingen
we kijken wat iedereen opgeschreven had.
Het gejuich was niet van de lucht als het
antwoord goed was!
Ook maakten we mooie geurdoosjes. De
kinderen mochten de doosjes zelf vouwen
en daarna vullen met rozenlaadjes en
lavendelbloemetjes. Heerlijk rook het toen
op het Kinderpaleis!

