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Schooljaar 2017-2018

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

Suikerfeest
Opening expositie werk groep 6 en 7
Podium groep 3
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): playbackshow!

Wist je dat
….groep 5 maandag 18 juni een gezellige
High Tea middag heeft
….de leerlingen zelf voor lekkere hapjes
zorgen
….en ze spelletjes en/of speelgoed mee
mogen nemen
….we de laatste vrijdag weer een ouderwets
gezellige playbackshow gaan houden
….alle ouders mogen komen kijken
Suikerfeest
We wensen al onze Moslimkinderen en –
ouders een fijn Suikerfeest! Mooi dat de
meesten vanavond wel de avondvierdaagse
meelopen. Hoe meer kinderen hoe
gezelliger!
Avondvierdaagse
Vanavond lopen we alweer de laatste
etappe van de avondvierdaagse. We willen

alle kinderen en ouders vragen om de
blauwe shirts zo zichtbaar mogelijk te
dragen. Dus zo weinig mogelijk jasjes en
rugzakken.
Hoe blauwer onze intocht eruit ziet, des te
opvallender (dus meer blauwe kleding,
pruiken, schmink enz welkom )We hebben
vanavond ook een nieuwe vlag en een
nieuw spandoek.
Een mooi moment om onze school weer
even op de kaart te zetten 
Jarigen juni
Hieperdepepiephoera voor alle jarigen!!
1 Britt Kirkove
5 Selina Mesic
8 Thijs Postma
12 Lize van der Mark
13 Daan Gebbink
13 Lemar Yari
14 Samuel Vassen

16 Esey Berhe
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

Kleuterfeest groep 1/2
Maandag 2 juli gaat groep 1 /2 op schoolreis
naar de Drentse Koe!
We vertrekken in de ochtend met de BUS.
Er is deze dag voldoende eten en drinken
dus de leerlingen hoeven niks mee te
nemen.
Volgende week gaat er nog een uitnodiging
mee met de leerlingen met meer informatie
over het Kleuterfeest!

Welkom
Lemar, welkom bij ons op de Roderik!
Woensdag ben je vier geworden en je komt
vanaf nu gezellig iedere dag bij ons in groep
1/2a.
Thema Circus
De komende weken gaan we in groep 1 /2
werken aan het thema; CIRCUS.
We zijn nog op zoek naar;
- Circusdieren (olifant, leeuw, tijger)
- Clownspakken, dierenpakken etc.
Schooltijden feestweek
Van 2 – 6 juli hebben we feest! De
schooltijden in die week zijn als volgt:
Maandag
schoolreisjes

Per groep verschillend,
zie deze Flits of
informatiebrief over
het schoolreisje

Dinsdag

8.30 – 14.00 uur
alle kinderen

Woensdag

8.30 – 12.15 uur
alle kinderen

Donderdag

Groep 1 t/m 4:
8.30 – 12.00 uur
Groep 5 t/m 8:
8.30 – 14.00 uur

Vrijdag

8.30 – 14.30 uur
alle kinderen

Schoolreis groep 3-4
Op maandag 2 juli gaan de leerlingen van
groep 3-4 op schoolreis
naar………..Sybrandy’s Speelpark. We
beginnen de ochtend om 8.30u in de klas.
Om 9.00u staat de bus aan de Fjord klaar.
Natuurlijk mag u ons uitzwaaien. Tussen
16.00 en 16.30u verwachten we weer bij de
Fjord aan te komen. De leerlingen hoeven
geen eten en drinken mee te nemen. Een
lekker stuk fruit of een snoepje mag wel.
Mocht uw kind last hebben van het reizen in
een bus, wilt u dit dan tijdig aan de
leerkracht doorgeven. Ook eventuele
bijzonderheden graag van tevoren
doorgeven!
Schoolreis groep 5-6
Op maandag 2 juli gaan de leerlingen van
groep 5-6 op schoolreis
naar………..Drouwenerzand. We beginnen de
ochtend om 8.30u in de klas. Om 9.00u staat
de bus aan de Fjord klaar. Natuurlijk mag u
ons uitzwaaien. Tussen 16.00 en 16.30u
verwachten we weer bij de Fjord aan te
komen. De leerlingen hoeven geen eten en
drinken mee te nemen. Een lekker stuk fruit
of een snoepje mag wel.
Mocht uw kind last hebben van het reizen in
een bus, wilt u dit dan tijdig aan de

leerkracht doorgeven. . Ook eventuele
bijzonderheden graag van tevoren
doorgeven!
Schoolreis groep 7-8
Ook groep 7 en 8 gaan vanwege het 50
jarige bestaan dit jaar op schoolreis. En niet
zomaar een schoolreis… Ze gaan op 2 juli
naar Hellendoorn! Super leuk! Het vervoer is
rond en we hebben er heel veel zin in!
Details over tijden volgen via de mail.
Schoolbibliotheek
Binnenkort is het weer tijd voor een
wisseling in de boekencollectie van de
schoolbibliotheek. Om de collectie weer te
kunnen wisselen, vragen we u om alle
boeken van het Service Centrum, die uw
kind thuis heeft, bij de schoolbibliotheek in
te leveren. Ook worden er, met ingang van
volgende week, geen boeken meer van het
Service Centrum uitgeleend.
Zwemvaardigheid
Onderzoek naar zwemvaardigheid groep 5
en 6
De gemeente Noordoostpolder wil graag
weten hoe zwemvaardig onze inwoners
zijn. Kunnen zwemmen is belangrijk in een
gemeente als de onze met veel water. We
willen daarom onderzoeken wat het niveau
van zwemvaardigheid van kinderen is op de
basisschool. Om hier meer zicht op te
krijgen heeft de gemeente het Mulier
Instituut gevraagd hier onderzoek naar te
doen (meer
informatie: www.mulierinstituut.nl).
We vragen de kinderen van groep 5 en 6 om
een korte vragenlijst invullen (8 vragen)
waarin wordt gevraagd naar het
zwemdiploma dat zij bezitten, waar zij deze
hebben gehaald en of zij nu nog (vaak)
zwemmen.
De leerkrachten van groep 5 en 6 zullen de
vragenlijsten uitdelen en de kinderen vullen
die dan zelfstandig in de les in. De gegevens
zullen anoniem door het Mulier Instituut

worden verwerkt zodat niemand weet wat
uw zoon/dochter heeft ingevuld. Mocht u
bezwaar hebben tegen deelname van uw
kind aan deze vragenlijst dan kunt u dit
aangeven bij de leerkracht van uw kind. Wilt
u dit uiterlijk maandag doen? Als we niks
van u horen gaan we ervan uit dat u akkoord
gaat.
Wij zullen de resultaten van het onderzoek
delen met de school. Wanneer de resultaten
van het onderzoek daarom vragen zal de
gemeente kijken wat voor acties nodig zijn.

