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Beste ouders
De maand februari is al weer begonnen. Uw kind heeft het rapport gekregen en deze
week kunt u met de groepsleerkracht in gesprek over welzijn, welbevinden en
ontwikkeling van uw kind. Ik wens iedereen boeiende gesprekken toe.
De maand februari zijn wij zonder Intern Begeleider. Bert Steen heeft donderdag
afscheid genomen. We deden dit met een lunch. Ieder teamlid had iets meegenomen
en dat smaakte super. Om de zaken goed af te ronden en eventueel dringende
zaken nog goed te laten verlopen is Bert nog op de achtergrond beschikbaar. Zijn
mailadres is tot maart nog actief. Onze nieuwe Intern Begeleider Claudetta Kram is
zich ook al aan het inlezen. Bert en Claudetta hebben binnenkort hun
overdrachtsgesprek. Haar eerste officiële werkdag is 1 maart.
In het team zijn we met elkaar aan het nadenken over het onderwijs van de
toekomst. De aanleiding hiervoor is het nieuwe Koersplan 2019-2023. Hoe willen we
school zijn, wat willen we met het onderwijs, hoe kunnen we kinderen meer eigenaar
maken van hun eigen leerproces, hoe houden we het vak van leerkracht boeiend en
levend…Dit zijn zo een aantal vragen die ons bezig houden. Hiermee hangt ook
samen; hoe willen we kinderen feedback geven op hun ontwikkeling. We zijn aan het
nadenken over een nieuw rapport. Op woensdag 27 maart wil ik daar om half 9 met
een aantal ouders over van gedachten wisselen. Wilt u meepraten over het rapport?
Wat vindt u belangrijk? Hoe zou het er uit kunnen zien? U bent van harte uitgenodigd
voor het ouderpanel op 27 maart om half 9; graag even aanmelden via mijn
mailadres: directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl

Heeft u nog vragen, kom gerust even bij mij langs.
Hanneke Henneveld
Directeur cbs de Roerganger
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Agenda februari 2019
Week 6
6 februari
18-22 februari
25 februari

Rapportgesprekken
Groepsbesprekingen met IB
Voorjaarsvakantie
Studiedag Kanjertraining: alle kinderen vrij

Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:
Week 6: 4-8 februari

Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23

Week 7: 11-15 februari
2019

Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20
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Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12
Is hij het wel? Johannes 9:13-23
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41

Loofhuttenfeest

Vanuit de MR
Onze volgende vergadering is 13 februari. De komende periode bespreken we de
begroting, het school ondersteuningsprofiel, de hoogte van de vrijwillige bijdrage en
het nieuwe Koersplan. Genoeg mooie onderwijsinhoudelijke zaken om met elkaar
over van gedachten te wisselen. Ook het ruimtegebrek houdt ons bezig.

Vanuit de Ouderraad
Sportief begin van het nieuwe jaar……
Na overleg in de ouderraad hadden we het idee opgevat om het nieuwe jaar eens
anders in te luiden dan gebruikelijk. Met medewerking van de buurtsportcoach,
Sybren Bouma was de keuze gevallen op de CAH Sports uit Heerenveen. Deze
boks/sportschool gaf een enthousiaste boks warming up op het schoolplein. Clifford
en Nancy hadden het tempo er direct goed inzitten en de kinderen, juffen en
meesters deden fanatiek mee. Al met al een geslaagde opening van het nieuwe jaar.
Het sportieve item zal zeer zeker in het komende jaar een vervolg krijgen op onze
school.Dit natuurlijk in het jaar dat in het teken staat van bewegen.
Sybren, Clifford en Nancy bedankt voor jullie medewerking en enthousiasme.
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https://heerenveensecourant.nl/artikel/734330/foto-s-en-video-sportief-begin-2019met-kickboksclinic-voor-kinderen-cbs-de-roerganger.html
Mocht je vragen hebben en/of suggestie spreek ons gerust aan (vinden we leuk) of
mail ons op ouderraadroerganger@gmail.com.

Vanuit team
Ook deze maand zijn er weer een aantal mededelingen vanuit het team.
-

Inge Birthe verwacht in de zomer haar eerste kindje; gefeliciteerd! Super mooi
nieuws.
Groep 5 wordt op maandag, dinsdag en woensdag gesplitst ; Ronja Buijsman
doet haar eindstage bij ons en op deze manier kunnen we onze groep 5
splitsen zodat de kinderen meer individuele aandacht kunnen krijgen. Er is niet
een vaste verdeling. Het kan van het vak afhangen hoe de groep gesplitst
wordt. Daarnaast doen ze als groep nog veel samen. We zijn blij met zulke
flexibele juffen en kinderen. Tijdens het splitsen, zit er een groep in de
teamkamer. Daar is een digibord aanwezig. Het team drinkt dan koffie in Het
Ruim. Het is niet ideaal, maar zo is het wel te doen.
Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,
Graag stel ik me even voor.
Mijn naam is Ronja Buijsman, ik ben 23 jaar oud en woon in
Heerenveen. Ik zit in mijn laatste jaar van de pabo.
Vanaf begin februari ben ik begonnen aan mijn eind stage op De
Roerganger. Jullie zullen mij op maandag, dinsdag en woensdag
tegen komen in groep 5.
Ik heb er erg veel zin in!
Met vriendelijke groet,
Ronja Buijsman

-

Spoedprocedure ruimte: U merkt vast dat de school vol is. Op grond van de
telcijfers hebben we recht op meer ruimte. In samenwerking met het kantoor
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van Meilȃn in Joure is er een spoedprocedure gestart voor meer ruimte. Wordt
vervolgd.
Onze nieuwe IB heeft het volgende mailadres: c.kram@cbo-meilan.nl
Marjan Steneker werkt 4 februari voor het laatst; daarna gaat haar
zwangerschapsverlof in. Juf Annet Monkel werkt een aantal maandagen en juf
Doete werkt een aantal vrijdagen extra. Vanaf de voorjaarsvakantie zal Femke
Visser het verlof van Marjan verder invullen. Femke is een bekend gezicht op
onze school en dat is een fijne oplossing voor groep 2.
Onze stagiaires Jens en Lineke sluiten komende week hun stages af bij ons
op school. Succes met de afronding van jullie opleidingen en bedankt voor
jullie inzet bij ons op De Roerganger.
Berendina Kramer en Henja Zeeders zijn in het laatste weekend van januari
naar de BETT show in Londen geweest, samen met nog 30 medewerkers van
Meilan. Ze hebben inspiratie opgedaan op ICT gebied voor onze eigen school.
We hebben vanuit de stichting geld gekregen om een STEAM spot te openen.
(Science Technology Engineering Arts Mathematics) We hebben daar €7000
voor. We zullen u op een later moment vertellen hoe wij onze spot gaan
inrichten. Cees Haga is onze coördinator techniek. Hij zal zich ook
bezighouden met de wetenschap en techniek leerlijn voor onze school. Vanaf
2020 moet het in het curriculum zitten. Woensdag gaat hij met de andere
coördinatoren naar Nemo in Amsterdam om verder informatie te verzamelen.
Met en van elkaar leren brengen we dus ook voor de leerkrachten in de
praktijk.
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Schoolschoonmaak
Afgelopen woensdagavond hebben we de eerste schoolschoonmaak van dit
schooljaar gehouden. We bedanken de ouders die zijn komen poetsen. Fijn dat we
met veel ouders in twee uurtjes een hoop konden doen. Op 3 juli hebben we weer
een schoonmaakavond. Zet u die in uw agenda?

Verkeerssituatie
Bij onze school maken we regelmatig heel gevaarlijke situaties mee. Steeds vaker
staan er auto’s geparkeerd naast het trottoir met de gele strepen. Dit kan echt niet.
Nu we geen klaar-overs meer hebben, moeten we er met elkaar voor zorgen dat het
veilig is. Bij de gemeente heb ik hier al meerdere keren contact over gehad. De
ouderraad heeft er nu ook werk van gemaakt. Onze oproep aan u:
kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets.
Brengt u uw kind met de auto, dan parkeren buiten de schoolzone; niet naast he
trottoir met gele belijning en niet in de bocht. Ook van de busmaatschappij hebben
we klachten gehad dat er geen soepele doorstroming van het verkeer mogelijk is bij
de aanvang van de dag en bij het in-enuitgaan van de school.
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Jongeren Op gezond Gewicht (JOGG)
Dit jaar staat bewegen centraal. Veel kinderen van De Roerganger zitten op een
sport. Soms kan het financieel lastig zijn om lid te worden van een sport. Dan kunt u
contact opnemen met school of met de beweegcoach Sybren Bouma. Via hem kan
er een sportvergoeding worden aangevraagd bij Stichting Leergeld. Natuurlijk blijven
we aandacht besteden aan het drinken van water en eten van groenten en fruit.

Technium

Voor de leerlingen van CBO Meilân met praktische talenten is na de herfstvakantie
Technium gestart.
Technium biedt voor kinderen die graag met de handen willen werken de
mogelijkheid om dat in een extra klas te doen.
Van bijna alle basisscholen van Meilân komen leerlingen naar drie verschillende
locaties, om daar met verschillende technieken aan de slag te gaan. De technieken
die kunnen worden ingezet zijn niet alleen van technische aard: Op het Nordwin
Collegewordt ook ingezet op dier-, plant en algemene verzorging.
De leerlingen zijn door hun eigen leerkracht en in overleg met hun ouders gevraagd
of ze het leuk zouden vinden één ochtend in de week iets over techniek te leren. Er
wordt geleerd hoe je moet zagen, boren, meten, solderen, een band plakken, een
handleiding lezen, etc. De materialen die worden gebruikt zijn o.a. hout en metaal.
Daarnaast wordt er gewerkt aan persoonlijke leerdoelen, die per leerling verschillend
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zijn. Bijv.: leren om hulp te vragen, leren om hulp te accepteren, leren om te gaan
met veiligheidsregels, etc. De leerdoelen worden opgesteld door de IB-er van de
school waar het kind op zit, in overleg met de leerkracht, de ouders en de leerling
zelf.
Eén ochtend per week komen de kinderen naar één van de volgende scholen voor
voortgezet onderwijs: op maandag het Kei College ( Heerenveen), op woensdag het
Zuyderzee Lyceum ( Lemmer) en op vrijdag het Nordwin College, ook in
Heerenveen.
De techniekdocenten van deze drie locaties geven de lessen en een leerkracht van
CBO Meilân ondersteunt t.a.v. gedrag en het ontwikkelen van leerdoelen, in een
serie van tien lessen.
Na afloop van de tien lessen wordt bepaald of en hoe een leerling verder gaat op
Technium.
Als de ochtend is afgelopen, gaan de kinderen weer naar hun eigen school terug.
Tot nu toe wordt met veel enthousiasme gewerkt, door zowel de kinderen als de
leerkrachten!
Sitta Bosman, leerkracht Technium.

Octoplus
Omdat we met ruimtegebrek kampen nu we groep 5 splitsen op maandag, dinsdag
en woensdag zijn alle groepen van Octoplus op Het Kompas. Dit gaat per direct in.

Aanvang school
Zoals u weet hebben we dit schooljaar ingevoerd dat we met twee belmomenten
werken. Dat bevalt ons prima. U kunt als ouder even mee naar de klas. Uw kind kan
iets laten zien… We merken dat er ouders zijn die na de tweede bel mee naar
binnen gaan. Om op tijd te kunnen beginnen, willen we u vragen hier weer even
beter op te letten. Eerste bel; u kunt met uw kind mee naar binnen. Tweede bel;
ouders gaan school uit. Kinderen die dan nog buiten zijn, gaan alleen naar binnen.
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25 februari Kanjerdag
Op 25 februari hebben wij als team onze studiedag van de Kanjertraining. Dit is voor
de zomervakantie al aangekondigd. Daarbij was mijn verzoek geen extra vrij te
vragen op vrijdag 15 februari. De wintersport kan van zaterdag tot zondag; een dikke
week. De leerplichtwet is streng. Ik hoop dat u begrijpt dat we niet allerlei extra
momenten vrij kunnen geven. Mocht u hier iets over willen vragen, neem dan gerust
contact met me op.

Studiereis
Ik heb de kans gekregen om van 6 tot 14 maart mee te gaan met een studiereis naar
Israel via de organisatie Verus. De studiereis staat in het teken van Leiderschap,
Inspiratie, Identiteit en Onderwijs. We zullen scholen bezoeken en in gesprek gaan
met docenten en schoolhoofden. Vanuit Meilan gaan er 7 mensen mee. Heel
bijzonder is het ook dat Rabbijn Soetendorp met ons mee zal reizen. Met hem
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bezoeken we o.a de Heilige Grafkerk, lopen we de Via Dolorosa en hebben we een
kerkdienst op het meer van Galilea. Ook bezoeken we Yad Vashem. Ik ben
aangesloten in de kenniskring Identiteit. Na de reis zullen we onze bevindingen en
leermomenten terugkoppelen. Mocht er belangstelling voor zijn, wil ik er ook voor
ouders wel een presentatie over houden. We zullen ook in Palestijns gebied komen.
Daar overnachten we in gastgezinnen. Tijdens mijn afwezigheid zal Berendina
Kramer aanspreekpunt op school zijn.

Naschools sportaanbod
Vanaf 14 januari is er om de twee weken op maandagmiddag 14:00 een naschools
sportaanbod voor kinderen uit groep 5 t/m 8 en andere leeftijdsgenoten uit de buurt.
Het aanbod wordt georganiseerd vanuit ScorenVoorGezondheid Heerenveen en zal
gegeven worden door de derdejaars CIOS studenten Mart en Wouter. Zij geven ook
de gymlessen op de woensdagen.
Opgeven is niet nodig, iedereen kan gewoon meedoen!
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