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1 Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen
Geef licht
Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
2 Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders

3 Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien
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Beste ouders
Terwijl de school nog helemaal in Sinterklaas sfeer is gehuld, hebben we als team vanmorgen ook stil
gestaan bij Advent. Tijdens de weekopening las Marjan hier een gedicht over. Daarna luisterden we
naar het bovenstaande lied van Stef Bos. Het is fijn om ook zo met elkaar team te zijn.
Op school heerst een gezellige drukte. Dat begint vaak al met Sint Maarten, dan Sinterklaas en Kerst.
We geven iedere tijd de aandacht die het nodig heeft en daarnaast proberen we op school ook
gewoon school te zijn; we blijven dus rekenen, spellen en lezen.
Vorige week hebben we als team een studiemiddag gehad. De onderbouwcollega’s hebben met
elkaar besloten te gaan werken met de methode “onderbouwd”.
De bovenbouw had een implementatie van de methode “Blink”. Over beide methoden volgt elders in
deze nieuwsbrief nog meer informatie.
De sollicitatieperiode voor de nieuwe Intern Begeleider is bijna afgerond. Helaas kan ik hier
inhoudelijk verder nog geen informatie over geven. Wanneer de benoeming rond is, zal ik de naam
bekend maken. Nog heel even geduld…
Heeft u nog vragen, kom gerust even bij mij langs.
Hanneke Henneveld
Directeur cbs de Roerganger
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Adventslied
Informatie door directeur
Inhoud en agenda
Leesrooster en sinterklaas
Nieuwjaarsbijeenkomst
Jogg
Meth Blink
Meth onderbouwd (en gevonden voorwerpen)

Agenda Oktober
5 december
6 december
20 december
21 december
24 dec- 6 januari
7 januari 2019

Sinterklaas
Spreekkwartier
Kerstviering onder schooltijd
Voor wie het leuk vindt: foute kerstruien dag
Kerstvakantie
Nieuwjaarsbijeenkomst

Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:
Week 49
Week 50
Week 51

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
Een oud liedje, Micha 5:1-4a
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
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De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Naar Egypte, Matteüs 2:13-18
Naar Galilea, Matteüs 2:19-23

Sinterklaas 5 december
Wij hebben bericht gehad van Sinterklaas dat hij van plan is onze school te bezoeken op
woensdag 5 december. Om dit kinderfeest goed te laten verlopen, willen we het graag zo
doen:
- De kinderen van gr 1 en 2 worden net als altijd iets voor half negen in de klas gebracht,
- Alle andere kinderen gaan als de schoolbel gaat naar het eigen lokaal,
- U als ouder kunt op schoolplein wachten op de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten,
- Op het plein zijn vakken aangegeven voor ouders en kinderen.
Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen alles goed kunnen zien, Na aankomst van Sinterklaas
en zijn Pieten gaan de kinderen weer naar de klas en starten wij met het feest. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u die stellen aan de Sinterklaascommissie: Janneke Hiemstra, Annet
Monkel en leden van de ouderraad.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Nieuwjaarsbijeenkomst

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op maandagochtend 7 januari begint voor de Roerganger het nieuwe jaar.

Om dit met elkaar in te luiden……
Bent u als ouders en of verzorgers van uw kinderen van harte uitgenodigd om met z’n allen in
het Ruim onder genot van een kopje koffie en of thee elkaar de beste wensen te wensen.

Vanaf ongeveer 8.30 staat de koffie en thee klaar.

JOGG
JOGG; met alle 5 de scholen op De Greiden werken we samen met een initiatief vanuit de gemeente
Heerenveen: JOGG; jongeren op gezond gewicht. Hiervoor worden allerlei activiteiten in het leven
geroepen. We hebben de promotie gehad over het drinken van water. Vorig jaar stond november in
het teken van groenten eten. Dit jaar ligt het accent op bewegen. U zult er regelmatig iets over lezen
en hopelijk hoort u er over van uw kind.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Blink ONDERZOEKEND EN ONTDEKKEND LEREN
De lesmethodes van Blink Wereld voor wereldoriëntatie (geschiedenis,
aardrijkskunde en natuur & techniek) gaan uit van een activerende didactiek waarbij
leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn dus niet opnieuw
bezig met begrijpend lezen, maar vergroten actief hun kennis van de wereld. En dat
heeft direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen.
Wij hebben op De Roerganger gekozen voor de geïntegreerde aanpak:
Wil jij wereldoriëntatie graag geïntegreerd aanbieden, op een onderzoekende en
ontdekkende manier met ruimte voor eigen onderzoek? Samen met leerlingen en
leerkrachten hebben we een pakket met thema’s ontwikkeld waarmee je
wereldoriëntatie in samenhang en met veel ruimte voor eigen onderzoek
aanbiedt.Met het geïntegreerde lesmateriaal van Blink Wereld ben je als leerkracht
de reisleider die de kinderen op hun reis door de wereld langs de hoogtepunten leidt.
De kinderen gaan dingen ontdekken die zij boeiend vinden en dat kan voor elk kind
iets anders zijn.
De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er
tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan
onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen
een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een
restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Je kunt deze opdrachten klein
of groot uitvoeren. Bijvoorbeeld door het restaurant alleen op papier te bedenken, of door het
restaurant ook daadwerkelijk op te zetten. Het ene thema heeft meer aspecten van
aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en
aardrijkskunde. Met alle thema’s samen dek je alle kerndoelen van wereldoriëntatie,
inclusief burgerschap.
We begrijpen dat het voor u als ouders nieuw en anders is, dat is het voor ons ook…We worden bij
de implementatie begeleid en het levert mooie gesprekken op in het team. We zullen u informeren
over voortgang en ontwikkeling op school.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Onderbouwd
https://www.dropbox.com/s/umuhtgp67a1tctq/Handleiding%20doorgaande%20lijn.pdf?dl=0
Afgelopen periode zijn de collega’s van de kleuterbouw met elkaar aan het nadenken geweest over
hoe we de kleuters in hun ontwikkeling kunnen volgen. Zoals u misschien weet zijn de kleutertoetsen
van het CITO niet meer verplicht. We werkten op De Roerganger al met materialen van Onderbouwd.
We zijn op scholen geweest waar men met deze methode werkt. We hebben een proflicentie
aangevraagd om zo al meer bekend te worden met de methode. In de gesprekken over uw kind zal er
steeds worden verwezen naar deze methode. We denken zo recht te doen aan de ontwikkeling van
het kind waarbij we uitgaan van de talenten. Wanneer u bovenstaande link aanklikt, komt u op een
pagina met heldere uitleg.
Zowel Onderbouwd als de methode Blink passen bij de visie van de scholen: Nu leren voor later,
boeiend onderwijs, passen onderwijs, met en van elkaar leren!

Gevonden voorwerpen
Mist u spullen van uw kind? Er zijn twee bakken vol met spullen… te vinden in de hal van de
hoofdingang.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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