Roderikflits
19 juli 2018
Schooljaar 2017-2018

Agenda
20 april
21 juli -2 september
3 september
24 september

Playbackshow
Zomervakantie
Eerste schooldag
Informatieavond

Wist je dat…
…er heel veel nieuwe leerlingen bij de
‘doorschuifochtend’ waren
… we veel zin hebben in volgend jaar
…de kinderen van groep 8 vandaag in het
middelpunt gaan staan
…ze om 18.30 uur op een hele bijzondere
manier op school verwelkomd gaan worden
…iedereen natuurlijk mag komen kijken wat
er gebeurt
…alle kinderen morgen iets meekrijgen…
een huiswerkopdracht!
…we graag willen dat alle ouders daar mee
gaan helpen 
Alweer een jaar voorbij…
Het is ongelooflijk maar waar: er is alweer
een schooljaar voorbij!!
Ik denk dat we met elkaar terug kunnen
kijken op een prachtig jubileumjaar. We
wilden er een feestjaar van maken en ik

denk dat dat gelukt is.
We hebben acties gehouden om nieuwe
schoolshirts te kunnen kopen en tijdens de
avondvierdaagse waren we dan ook
prominent aanwezig met onze nieuwe
shirts. Goed gedaan allemaal!
En de feestweek was zoals we allemaal
weten ook een groot succes.
Heel geweldig hoe leerkrachten en ouders
samen hebben gespannen om er voor de
kinderen een feestje van te maken.
Heel hartelijk bedankt allemaal ..ouderraad,
ouders, leerkrachten en natuurlijk kinderen!
Verder is er ook dit jaar weer heel veel
gebeurd op school: er was ziekte onder de
leerkrachten, we hebben te maken gehad
met veel inval. Af en toe spraken ouders hun
onrust uit. Gelukkig hebben we steeds
goede vervanging gevonden en zijn we er
samen steeds goed uitgekomen.

Dat typeert denk ik ook de sfeer die er op
onze school heerst: er is respect en begrip
voor elkaar, ook al loopt het soms niet zoals
we zouden wensen.
Ik hoop dat we die openheid kunnen
houden, het is een goed voorbeeld voor
onze kinderen. Samen moeten we er voor
zorgen dat onze kinderen opgroeien tot
respectvolle grote mensen 
Op het moment dat ik dit schrijf is groep 8
zich aan het voorbereiden op hun afscheid.
Ze hebben een echte film gemaakt en
vanavond is de première. Het zal vast een
groot succes worden.
Maar het betekent ook dat we nu echt
afscheid moeten gaan nemen van onze
groep 8-ers, en dat is niet gemakkelijk: het
zijn toch onze kinderen! De meesten zijn
hier als kleine kleutertjes gekomen en we
hebben ze zien opgroeien tot heuse pubers.
Heel veel succes op jullie nieuwe school
jongens en meiden!
Het is nu ook duidelijk dat meester Stefan
na de vakantie niet meer terug komt voor
de groep omdat de (meeste) nieuwe
collega’s direct na de vakantie kunnen
beginnen.
Zijn afscheid verplaatsen we wel naar
volgend schooljaar omdat zijn vertrek nog
maar net bekend is en we daardoor niet de
tijd hebben om dat goed te regelen.
We vinden het natuurlijk heel jammer dat
meester Stefan weg gaat, maar zijn grote
wens om directeur te worden komt nu in
vervulling. Het is dus een logische en
begrijpelijke beslissing.
Gelukkig hebben we goede leerkrachten
gevonden die de open plekken (ook de
zwangerschapsvervanging van juf Janneke)
gaan invullen:
Juf Anne kan op de Roderik blijven, daar zijn
we heel blij mee. En we verwelkomen ook
juf Ireen, juf Leonie, juf Mayke en juf

Simone met heel veel plezier! We denken te
starten met een topteam, met mensen die
gevoel bij de Roderik hebben. En dat kan
alleen maar beteken dat we op volle kracht
vooruit gaan!
Juf Marcha gaat de eerste maand volledig
werken omdat de nieuwe collega van groep
7 een opzegtermijn heeft en daardoor later
bij ons begint. We geven haar naam nog niet
omdat de school waar zij nu werkt haar
vertrek pas na de vakantie gaat
aankondigen. Nog even geduld dus. Maar
ook in die nieuwe collega hebben wij het
volste vertrouwen! Leuk detail: ze gaat al
wel mee op schoolkamp!
Morgen is de playbackshow. Ik hoop dat we
elkaar dan nog even zien, zo niet: bedankt
voor het mooie jaar, voor het vertrouwen en
een hele fijne zomer toegewenst!
Heleen Wijnhoud
Ouderraad en MR
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid
genomen van een aantal ouderraadsleden:
Marscha Rijckenberg, Cor van der Hooft,
Karin Rumuller en Hennie Kannegieter.
Heel hartelijk bedankt voor al die jaren
onmisbare hulp!
Ook Roeleen Kapitein, hartelijk bedankt
voor je jarenlange MR-inzet!
Zowel de OR als de MR zijn weer optimaal
bezet. In de nieuwe informatieklapper kunt
u daar alles over lezen!
Hoofdluis
Wilt u uw kind (ook tijdens de vakantie)
goed controleren op hoofdluis? Bij veel
kinderen zijn luizen/ neten ontdekt. Soms
maar een paar, maar als dat niet behandeld
wordt gaat het natuurlijk van kwaad tot
erger.
Het is echt belangrijk om de kinderen
dagelijks te kammen, minstens twee weken
lang. Dat is vaak de enige manier om de
‘vastgeplakte’ eitjes uit het haar te krijgen.

Jarigen
In de vakantie zijn er ook weer heel veel
kinderen jarig:
5 Levi van Haperen
6 Evindar Aydin
7 Mohamed Amine Dahri
9 Lola Jippes
10 Scott Heijndermans
10 Diandra Laanstra
12 Sabrina Out
14 Reza de Greef
15 Chaïma El Hany
17 Alexander Baken
22 Mika van Bruggen
22 Novi van Haperen
25 Klaudia Kamieniecka
26 Milan Salomons
27 Lucas Kapitein
Heel veel plezier allemaal!!
Nieuws van Juf Janneke
Kiekeboe daar was ik al. Mijn naam is Lieke
Huiting en ben geboren op 11-07-2018. Ik
was benieuwd hoe het buiten de buik van
mama (juf Janneke) er allemaal uit zag. Voor
mijn papa en mama was dat wel even
schrikken en ging het ineens heel erg snel.
Gelukkig gaat alles goed met mij, ik ben een
hele sterke meid. Omdat ik nog zo jong ben
moet ik nog wel even in het ziekenhuis
blijven. Met mijn mama gaat alles goed.
Ik (juf Janneke) vind het jammer dat ik niet
meer even op school kan komen om
iedereen een hele fijne vakantie te wensen.
Dus bij deze voor iedereen een fijne
vakantie en na de zomervakantie komen we
graag een keertje langs!
Liefs Lieke en juf Janneke

Playbackshow
Morgen begint om 10.30 uur de
playbackshow. Alle ouders zijn uitgenodigd
oom gezellig te komen kijken en een kopje
koffie te drinken.
De playbackshow zal buiten gehouden
worden, op de plek van het circus. Hopelijk
tot ziens allemaal!
Vanuit de SKN
Bij het Kinderpaleis mogen we graag dingen
ontdekken en uitproberen. En hiervoor
maken we veel gebruik van de Ontdekdoos
over Magnetisme. Met leuke opdrachten
komen de bijzondere eigenschappen van
magneten aan de orde. Door een magneet
boven verschillende voorwerpen te houden
ontdekten de kinderen welke materialen
wel en welke er niet magnetisch zijn.
En we hielden een klein wedstrijdje: wie kan
de langste ketting van paperclips aan een
magneet hangen?
Aan het einde van de dag willen we graag
dat iedereen weer netjes naar huis gaat. Dus
om de beurt even bij de kaptafel langs waar
er door deskundige handen voor wordt
gezorgd dat iedereen met een mooi kapsel
de deur uit gaat.
Op reis!
Met het thema Reis om de wereld gingen we
bij het Kinderpaleis in gedachten op reis. We
reisden af naar Rusland en gingen
vervolgens naar Mexico waar we een
Mexicaans muziekinstrument in elkaar
knutselden: de maracas. Daarna door naar
Afrika waar we prachtige mozaïekwerkjes
maakten. Toen we weer thuis waren hadden
we allemaal wel zin aan wat lekkers. Samen

staken we de handen uit de mouwen en
flansten de heerlijkste tapashapjes uit
verschillende landen in elkaar. Lekker!!
High tea
Tenslotte werd het thema Reis om de wereld
in de laatste week voor de zomervakantie
afgesloten met een heuse Engelse High Tea.
De ouders werden uitgenodigd om gezellig
bij ons op de thee te komen en natuurlijk
kregen ze daar ook iets lekkers bij!
Het team van het Kinderpaleis wenst
iedereeneen fijne, zonnige vakantie toe!

