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AGENDA 
 

13 juli Rapport mee  

17 juli Afscheid groep 8  

20 juli ZOMERVAKANTIE  

 
 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 
 

   

 
 
VERJAARDAGEN 
 

14 juli Juf Ans  

14 juli Juf Sia  

15 juli Dennis Knop  Groep 7 

18 juli Bas Meijerink  Groep 1-2c 
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Laatste schoolweek 
Aankomende week is alweer de laatste schoolweek voor de zomervakantie.  
Met elkaar gaan we er nog een gezellige laatste schoolweek van maken.  
Woensdag nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8. Maar eerst voeren de kinderen van 
groep 8 dinsdag de eindmusical nog op. ’s Ochtends spelen ze de musical voor de kinderen uit de 
groepen 4 t/m 7 en ’s avonds voor de ouders en andere familieleden. De musical wordt opgevoerd in 
‘Onder de Linden’ te Roden. We willen de kinderen uit groep 8 alvast heel veel succes wensen met de 
musical! 
 
Schoonmaakweek 
Om na de vakantie weer schoon en fris te starten worden de vloeren in de 
vakantie in de was gezet en krijgt de vloerbedekking in de school een 
diepte reiniging. De schoolschoonmaaksters gaan ook extra 
schoonmaakwerkzaamheden verrichten in de vakantie. Deze week gaan 
ook de leerkrachten de klassen en ruimten in de school extra opruimen en 
schoonmaken. Mochten leerkrachten hierbij hulp kunnen gebruiken dan 
zullen ze een oproep doen hiervoor richting de ouders.  
 
Opbrengst Heitje voor een Karweitje week 
Afgelopen week hebben we al het verdiende geld opgehaald en geteld. Wat is er veel werk verricht 
en wat zijn er veel verschillende karweitjes uitgevoerd door de kinderen! Hier een kleine greep uit de 
gedane heitjes: onkruid wieden en gras maaien, wc-papier aanvullen, verzoeknummertjes draaien, 
besjes verkopen, ijsjes uitdelen, tentharingen in de grond slaan, komkommersalade maken, 
huisdieren voeren, ontbijtjes maken, eieren rapen en er cake van bakken, de slaapkamer opruimen 
en er rijden weer heel veel schone auto’s door Roden! 

 
Onze dank is groot, want wat is het een mooie opbrengst. Er is tot nu toe € 738,50 bij elkaar gewerkt. 
Mocht u het vergeten zijn om het formulier met het geld in te leveren, het kan uiteraard nog! 
Inleveren kan tot de zomervakantie bij de eigen leerkracht of bij Anneke.  

Als dank voor alle hulp en het harde werken trakteren we alle kinderen a.s. woensdag op iets lekkers! 
Wat we met het verdiende geld gedaan hebben, is te bewonderen op zaterdag 22 september tijdens 
de Rodermarktparade.  

Oude boeken inleveren voor de Rodermarktwagen  
Vorige hebben we al vermeld dat bij de Bruna gelezen boeken 
ingeleverd kunnen worden, ten bate van de Rodermarktwagen. 
Dus heb je boeken al lang uit en al een paar keer gelezen?  
Je kunt ze inleveren zodat een ander er weer plezier van heeft.  
 
Afscheid 
Na 5 en 2 jaar te hebben doorgebracht op de Marke gaan wij door omstandigheden na de zomer 
naar de Poolster. Wij willen onze vriendjes, klasgenootjes en juffen en meesters bedanken voor de 
afgelopen jaren en nemen volgende week nog afscheid in onze eigen klassen.  
Groetjes Mans en Koen Hagenauw 
 
Wij wensen jullie heel veel plezier op jullie nieuwe school. 
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Zwemmen  
We hadden geld van de Geranium-actie gekregen. Dat was 81 euro. Als eerst gingen we met de hele 
klas stemmen. Als eerst kozen we een film kijken op Netflix. We hebben de film Herbie gekozen.  
Juf heeft van het geld wat ranja en wat chips gekocht. Iedereen vond het leuk. Vandaag gingen we 
zwemmen, want we hadden nog genoeg geld. Eerst gingen we een ijsje eten. Toen gingen we naar 
het Mensinghebos. Daar gingen we picknicken. Daarna gingen we zwemmen in de Hullen. 
Jade, groep 5 
 
TSO formulier voor na de zomervakantie.  
Ieder oudste kind van het gezin krijgt vandaag een formulier mee. 
Het is de bedoeling dat iedereen die na de zomervakantie gebruik wil maken van de TSO het 
formulier volgende week weer inlevert op school, ook als er geen wijzigingen zijn! 
 
Daarnaast zoeken we nog overblijf vaders/moeders. 
Dit kan voor een vaste dag in de week maar ook op oproep basis. 
Mocht je hier vragen over hebben dan kun je contact opnemen met mij, Carolien Boer. 
 
Zomerlezen 
De vakantie is bijna begonnen en is er straks tijd genoeg om leuke dingen te doen: zwemmen, spelen, 
logeren én lezen. Want lezen is, ook in de vakantie super belangrijk. 
Het is bekend dat kinderen die niet in de vakantie blijven lezen, zakken in hun leesniveau. 
Deze vrijdag krijgen alle kinderen een deurhanger mee van de Vakantiebieb, maar we doen meer om 
het lezen te blijven stimuleren. 
Alle kinderen van groep 3 en 4 krijgen daarom volgende week een zomerleesboekje mee en ze 
mogen ook nog twee boeken uitzoeken uit de schoolbibliotheek. Deze boeken worden na de 
vakantie weer meegenomen naar school. 
Alvast heel veel leesplezier gewenst. 
 
Het zomercadeautje van de Bibliotheek 
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe. Dat 
scheelt weer boeken sjouwen. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen 
lid bent van de Bibliotheek. Kijk voor meer informatie op: www.vakantiebieb.nl Veel leesplezier! 

 
 
 
 
 
Let op: op de volgende pagina staat nog specifieke informatie over groep 3 en groep 2/3. 
 
 
 
 

http://www.vakantiebieb.nl/


Handig om te weten als uw kind straks in groep 3 zit  
 
 

In groep 3 zijn er ten opzichte van de kleuterafdeling enkele verschillen 

in het dagelijkse schoolgebeuren, die goed zijn om even te noemen:  

 

 

 De kinderen drinken in groep 3 geen schoolmelk meer. Dus dient men de kinderen 

zelf iets te drinken mee te geven, het liefste in een eigen beker (om het afval te 

beperken). Dit kan meegenomen worden in een tas die aan de kapstok gehangen 

wordt.  Dit geldt ook voor gr 3a. De kleuters blijven gewoon melk drinken. 

 In plaats van een gymtas, die de hele week op school hangt, nemen de kinderen nu 

alleen de gymkleding mee op de dag dat er gymnastiek is (dinsdag en donderdag). 

 Beide groepen 3 krijgen op dinsdag op hetzelfde tijdstip gymnastiekles 

van meester Edwin in sportcentrum De Hullen. Ze lopen gezamenlijk met de 

leerkracht heen en terug. Omdat hygiëne-maatregelen belangrijk zijn wordt er 

vanaf groep 3 ook gedoucht. Wilt u bij de gymkleding daar rekening mee 

houden en een handdoek meegeven? 

 Op donderdag is de tweede gymles van groep 3. Zij gaan in de ochtend opnieuw 

naar de Hullen en krijgen gymles van de eigen leerkracht. Groep 3a krijgt samen 

met groep 2a in het speellokaal de tweede gymles. 

 De gymtassen van de kleuters van gr 2a blijven gedurende de week gewoon op 

school hangen. 

 De fietsen van de kinderen van groep 3 worden gestald op het kleuterplein. 

 De eerste 2 weken in groep 3 kunnen de ouders hun kinderen naar de klas 

brengen, hierna gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen. Groep 4 t/m 

8 blijven buiten op het grote plein. Dit geldt ook voor de kinderen in groep 3a. 

 De kinderen van de groepen 3 mogen vanaf 8.25 uur en om 13.10 uur naar binnen, 

bij het gaan van de eerste zoemer. De zoemer gaat 5 minuten voor aanvang van 

de lestijd, zo hebben de kinderen tijd genoeg om naar binnen te gaan en kunnen 

de lessen op tijd starten (om 8.30 uur en 13.15 uur). De kinderen worden binnen 

gelaten door de pleinwacht of een leerkracht.  

 Voor de middag geldt hetzelfde: De eerste zoemer gaat om 13.10 uur, pas hierna 

mogen de kinderen naar binnen. 

 De kinderen van groep 3 gaan door de gele deur, bij de activiteitenruimte (naast 

groep 1/2b), naar binnen en naar buiten. De kleuters komen gewoon via het 

kleuterplein door de kleuteringang naar binnen. 

 De lessen in groep 2/3a zullen zoveel mogelijk ondersteunt worden door de 

onderwijsassistent. 

 

Op de informatie-avond in september worden de ouders verder ingelicht. 
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