Roderikflits
22 juni
Schooljaar 2017-2018

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

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 genoten heeft van de High Tea
….ze nog een gezellige middag op de agenda
hebben staan
….ze er veel zin in hebben
…de voorbereidingen voor de Feestweek in
volle gang zijn
….het een prachtige week lijkt te worden
….ook de reünie een groot feest lijkt te
worden
…we het leuk zouden vinden als veel ouders
ook naar die avond gaan komen
…er dan gekletst, gelachen, gedanst,
gegeten en gedronken gaat worden
Afwezig
Ik ben de hele volgende week afwezig. Juf
Linda gaat mij vervangen. Zij is iedere dag
(behalve dinsdag) op school aanwezig.
Wilt u voor dringende vragen dus contact
zoeken met juf Linda?

Avondvierdaagse
Wat hebben we vorige week een prachtig
intocht gehad van de avondvierdaagse!
Helemaal vooraan, mooie nieuwe shirts,
veel kinderen, veel ouders.. wat een mooie
reclame voor de school. Maar belangrijker:
wat fijn dat we dit samen kunnen doen.
Laten we er samen voor zorgen dat de sfeer
op school goed blijft. Wij volwassen moeten
het goede voorbeeld geven aan onze
kinderen, op welke manier dan ook!

Kleuterfeest 1/2
Vandaag hebben alle leerlingen van groep
1 /2 een uitnodiging meegekregen voor het
Kleuterfeest.
Wij hebben er zin in!
Podium groep 5
Prinses Super (de enige die wel eens
humeurig is in het vreselijke vrolijke land
Jippie) heeft helemaal geen zin in de hele
dag feest die haar ouders hebben gepland.
Ze vindt het eigenlijk wel spannend als
plotseling de koningin van Grom voor haar
neus staan. Buurland Grom heeft een groot
probleem. Wil je weten wat dat probleem
is? Daar kom je achter tijdens het podium
van groep 3. Volgende week vrijdag start het
podium om 11.15 uur.
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
alle kinderen

Woensdag

8.30 – 12.15
alle kinderen

Donderdag

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

Vrijdag

8.30 – 14.30
alle kinderen

Schoolshirts
Mocht uw kind nog een schoolshirt thuis
hebben van de avondvierdaagse, wilt u dat
dan zo snel mogelijk mee naar school
geven? We hebben ze namelijk al bijna weer
nodig voor de schoolreisjes.

Alvast voorstellen

Komend schooljaar komt Lina stage lopen
op de Roderik. Omdat ze nu af en toe al op
school is stellen we haar alvast voor:
Mijn naam is Lina Kasam en ik kom het
komende schooljaar in groep 4 stage lopen.
Dit doe ik in het kader van mijn opleiding
‘pedagogisch medewerker en kinderopvang’
in Sneek
Ik kom uit Syrië maar ik woon in
Emmeloord. Ik ben 30 jaar oud. Voordat ik
begon met deze opleiding heb ik een
opleiding Onderwijsassistente in op
Damascus Universiteit in Syrië gedaan.
In het begin zal ik vooral observeren en pas
later in de stage zal ik korte lessen gaan
geven.
Het lijkt mij erg leuk om op de Roderik van
Voorst stage te gaan lopen. Als u nog vragen
heeft kunt u mij altijd aanspreken.
Ik kijk erg uit naar de aankomende
schooljaar!!
Met vriendelijke groeten,
Lina Kasam
High Tea
Afgelopen maandag hadden de leerlingen in
groep 5 een heerlijke High Tea. Wat hebben
we genoten van de heerlijke hapjes! Bij deze
willen we alle ouders bedanken voor al de
lekkere hapjes. BEDANKT!
Survival Party
Maandagmiddag 25 juni hebben de
leerlingen van groep 5 een Survival Party.
Samen met 2 medestudenten organiseert
juf Marjolein (stagiaire van groep 5) een
gezellige middag met diverse activiteiten. De
leerlingen hebben het volgende nodig:
kleding die nat mag worden, droge kleding,
een handdoek, waterpistolen.

Vanuit de naschoolse opvang het
Kinderpaleis
Het was weer tijd voor de avondvierdaagse
en daar houden wij bij het Kinderpaleis altijd
goed rekening mee. De kinderen moeten
tenslotte fris en fruitig aan de start
verschijnen want dan komt het er op aan:
de benen krijgen heel wat kilometers te
verwerken.
Om de rust erin te houden voor de kinderen
en de ouders, mogen de kinderen op deze
dagen eten bij het Kinderpaleis. Na het eten
halen de ouders hun kinderen op en kunnen
zo door naar de start van de
avondvierdaagse.
Op dinsdag aten we een broodje met
knakworst, hamburger of groenteburger.
Samen met een eitje, sla, tomaat en saus
werd het een luxe en gezond broodje. De
oudere kinderen bleken een kei in het
bakken van de burgers, twee kinderen
sneden de tomaten in stukjes en de anderen
pelden alvast de eieren. Samenwerken, daar
zijn we goed in bij het Kinderpaleis.
Op donderdag stond er macaroni op het
menu. Met rode tomatensaus of met groene
spinaziesaus met gebakken spekjes.
Schaaltje rauwkost erbij en smullen maar!
En natuurlijk werd er nu ook fijn
samengewerkt zodat er weer een heerlijke
maaltijd op tafel stond.
Die medaille hebben de kinderen dubbel en
dwars verdiend, de leidsters zijn maar wat
trots op ze!

