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Beste ouders,

Hierbij echt het laatste schoolnieuws voor dit schooljaar. Veel collega’s en leerlingen zijn al
op vakantie of in de vakantiemodus. In de zomervakantie zijn we als teamleden bij toerbeurt
stand-by. Mocht er contact nodig zijn dan kan er naar het directie mailadres worden
gemaild: directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl
Heeft u nog vragen of opmerkingen, mail ze!
Hanneke Henneveld
h.henneveld@cbo-meilan.nl
Directeur cbs de Roerganger

pauze/ rust/ even offline…tot 26 augustus!!

Kalender 2019-2020
Graag nog even aandacht voor het helpen met sjouwen van het meubilair op maandag 19
augustus vanaf 19 uur.
We zien iedereen graag op 26 augustus om half 9 weer op school. De digitale kalender is met
jullie allen gedeeld. Er schijnen een aantal tijden niet geheel te kloppen. De kalender die mee
naar huis gaat, klopt en dient aangehouden te worden. Hieronder alvast alle vrije dagen en
vakantie voor het komende schooljaar.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

Tel: (0513) – 625851
E: directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl
Volg ons ook op facebook!
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Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-25 okt 2019
23 dec 2019-3 jan 2020
17-21 feb 2020
10 en 13 april 2020
27 april-8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
6 juli-14 aug 2020

Extra vrije dagen :
4 oktober : Meilȃn dag; alle kinderen hele dag vrij
28 januari: alle kinderen zijn ’s middags vrij
24 februari: studiedag team: alle kinderen hele dag vrij
(aansluitend aan voorjaarsvakantie)
19 juni: studieochtend en werkmiddag; alle kinderen hele dag vrij

Bericht van de ouderraad
Het was een drukke week voor de ouderraad, met woensdagavond de organisatie van het
Zomeravondcafé en donderdagochtend helpen bij de laatste schooldag, maar het is dan nu
ook zomervakantie (voor de kinderen).
Tijdens het Zomeravondcafé heeft de ouderraad de vertrekkende leden Karin Dekker
(afwezig), Myrna Zuidema en René Haisma bedankt voor hun bijdrage aan de ouderraad.
Myrna en Karin hebben drie jaar in de ouderraad gezeten en René zeven jaar!! Wij zullen
hun gezelligheid en bijdrage zeker gaan missen. Natuurlijk zijn het niet alleen de ouderraad
leden die bedankt moeten worden voor hun inzet dit jaar. Ook de klassenouders,
luizenmoeders, biebboeken ouders, taxi ouders, schoonmaak ouders, spelletjes ouders...etc
worden bedankt en zijn ook genoemd in de toespraak van Hanneke. Zonder hun inzet was
het ook dit jaar geen succesvol jaar geweest.
Goed nieuws is dat Miranda Veenstra heeft aangegeven dat zij wil toe treden en dat we
daarmee, naast de komst van Ineke van der Vlugt in december, nog op zoek zijn naar één
extra OR lid (eigenlijk veel meer, want René is eigenlijk onvervangbaar), maar mocht je meer
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willen weten wat we doen en of het iets voor je is spreek iemand van de ouderraad aan en
zij/hij kan je er alles over vertellen.
En dan de Roerganger Award. Een eervolle prijs die je krijgt als je je een lange tijd hebt
ingezet of je opvalt door wat je doet voor de Roerganger. Deze prijs is natuurlijk gegaan naar
René Haisma. Met zijn zeven jaar enthousiaste deelname aan de ouderraad en altijd vrolijke
en goede inzet is hij voor ons de enige die dit jaar deze prijs in ontvangst kon gaan nemen.
Hij kreeg uit handen van Hanneke een beker met daarop de tekst dat hij met recht de langst
zittende de OR lid alle tijden is en daar mag hij best trots op zijn!
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Volgend schooljaar beginnen we op maandagochtend 26 augustus 2019 met de traditionele
koffie en thee in het Ruim en horen we graag jullie vakantieverhalen, maar nu eerst even zes
weken rust.
Groetjes van ouderraad:
Jeroen Blauw, Silvia Boersma, Delilah de Boer, Suzanne Dam, Armand Fabriek, Miranda
Veenstra, Ineke van der Vlugt en Maurice Bekkema

Fijne zomer gewenst of je nu thuis blijft, in Nederland of naar verre oorden vertrekt: geniet
van de vrije dagen en het feit dat er geen wekker gezet hoeft te worden!
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