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Beste ouders
We zijn vanmorgen het jaar 2019 sportief begonnen met de kinderen. Geen nieuwjaarsduik…maar
wel een actieve start met de medewerkers van CAH Sports. We hadden een opwarm clinic voor het
nieuwe kalenderjaar.

Wat was het leuk om zo met elkaar het nieuwe jaar te starten. In de klassen kregen de kinderen een
nieuwjaar rolletje. Dit koekje is volgens de traditie opgerold omdat we nog niet weten wat het
nieuwe jaar gaat brengen…We hebben met de ouders (die er tijd voor hadden) ook koffie en thee
gedronken om half 9. Het is altijd een fijn moment om elkaar te ontmoeten en de goede wensen
voor het nieuwe jaar te delen.
Op school gaan we door op de ingeslagen weg. Dat is altijd het dubbele; we startten in september
immers al met het schooljaar en nu met het nieuwe kalenderjaar. We willen er met elkaar een goed
jaar van te maken. We hopen dat de nieuwe leerlingen zich welkom voelen; zowel de nieuwe 4 jarige
leerlingen als de verhuiskinderen.
Heeft u nog vragen, kom gerust even bij mij langs.
Hanneke Henneveld
Directeur cbs de Roerganger
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Agenda januari 2019
7 januari
8 januari
10 januari
14-25 januari
16 januari
30 januari
31 januari

Eerste schooldag 2019; koffie drinken met ouders 8.30 uur
Spreekkwartier
Kleuters zijn vrij vanaf 12.15 uur ivm studiemiddag onderbouw
Cito toetsen M(idden van het schooljaar)
Kenniscafé voor team
schoolschoonmaak
ALLE kinderen ’s middags vrij

Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:
Week 2: 7 t/m 11 januari
2019

De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Naar Egypte, Matteüs 2:13-18
Naar Galilea, Matteüs 2:19-23

Week 3: 14 t/m 18 januari
2019

Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper, Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34
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Week 4: 21 t/m 25 januari
2019

De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11

Week 5: 28 jan. t/m 1 feb.
2019

Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25
Nicodemus, Johannes 3:1-21
De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26

Vanuit de MR
Nu Berendina Kramer dit schooljaar ook directietaken uitvoert, is het niet mogelijk nog deel te
nemen aan de MR. Wanneer je zeggenschap hebt, kun je niet medezeggenschap uitvoeren. In het
team is de vraag gesteld wie deze taak op zich wil nemen. Froukje Bokhorst , leerkracht groep 4, gaat
dit vanaf januari doen. Bedankt Berendina voor je inzet in de MR voor onze school. Froukje succes
met deze taak.

Vanuit de Ouderraad
Hierbij een korte update vanuit de Ouderraad (OR). We zijn al een tijdje onderweg in dit
schooljaar en als OR hebben wij ook alweer onze eerste schoolactiviteiten gehad.
Eerst was er het Nationaal Schoolontbijt. Samen met de docenten en de klasse-ouders
hebben we ervoor gezorgd dat het ontbijt wederom een feestelijk samenzijn was. Er was
genoeg eten en drinken voor iedereen! De thee was dit jaar niet aan te slepen, we gaan
kijken of we daar iets op kunnen bedenken voor de volgende keer. Zoals gewoonlijk is al het
niet aangebroken voedsel weer afgeleverd bij de Voedselbank. Daar kon je zien dat bepaalde
potjes niet echt in trek waren en later hoorden we hetzelfde van andere scholen. Zo
kwamen deze potjes dan ook massaal binnen bij de Voedselbank.
Woensdag 4 december was het Sinterklaas-bezoek aan school; altijd weer een prachtig
feestje om mee te organiseren.
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Bij de Kerstviering op school zijn 3 OR-leden betrokken. In overleg met het lerarenteam en
de aanwezige draaiboeken maakten we er een warme en betrokken kerst van. Deze keer
was de viering in de klassen en deden 2 groepen het samen; groep 7 met 1 etc. We
bedanken de ouders voor het meebrengen van heerlijke etenswaren.
Binnen de OR is er een wisseling van samenstelling geweest. Myrna Zuiderma heeft de OR
verlaten. Zijn heeft samen met een aantal andere ouders van de Roerganger een
gebedsgroep opgezet. Haar plek is over genomen door Ineke van der Vlugt.
Helaas hebben we nog geen groepsfoto kunnen maken. Tijdens de laatste vergadering was
niet iedereen aanwezig. Deze komt er zeker aan met een kort voorstelrondje.
Mocht je vragen hebben en/of suggestie spreek ons gerust aan (vinden we leuk) of mail ons
op ouderraadroerganger@gmail.com.
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Vanuit team
Op personeelsgebied hebben we weer allerlei zaken te vertellen:
-

-

-

Stagiair meester Jaimy Horsthuis is in de kerstvakantie vader geworden van een
zoontje. Gefeliciteerd!! Hij vervolgt zijn stage op onze collega school Het Kompas.
Juf Femke Visser is op 29 december bevallen van dochter Sarah. Gefeliciteerd met
jullie dochter.

Juf marjan Steneker gaat op 6 februari met zwangerschapsverlof. De vervanging is
momenteel nog niet rond, maar daar zijn we mee bezig.
Juf Elize Timmer heeft een volledige baan gekregen op De Arke in Lemmer;
gefeliciteerd en veel werkplezier gewenst Elize.
We hebben een nieuwe stagiaire: Ronja Buisman. Ze is 4e jaars. In februari begint
haar eindstage. We hebben besloten deze stage in groep 5 te laten plaatsvinden. Dit
betekent dat juf Inge Birthe eindverantwoordelijk blijft maar dat de groep op
maandag, dinsdag en woensdag deels gesplitst gaat worden. Hoe de exacte verdeling
zal zijn, gaan we nog met de betrokken ouders delen. Op deze manier is het mogelijk
meer individuele aandacht te geven aan de kinderen en toch het groepsklimaat in
stand te houden. De begeleiding van Ronja zal gedaan worden door onze nieuwe
Intern begeleider.
Groep 1 loopt vol…dat is mooi! We hebben niet genoeg formatie of ruimte om een
instroomgroep te maken. We hebben de volgende oplossing bedacht: de kinderen
die nu nog 4 worden gedurende dit schooljaar, zullen we toevoegen aan de groep 2
van juf Janneke. Deze groep wordt dan tijdelijk een groep ½ combinatie. De oudste
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kinderen kunnen de nieuwe leerlingen wegwijs maken op school. De huidige groep 1
kan in de samenstelling blijven zoals het nu is. We gaan na de voorjaarsvakantie het
nieuwe schooljaar qua indeling bedenken. Doel is altijd dat kinderen zich veilig
voelen en ontwikkelen en dat er rust is in de groepen.
De nieuwe Intern begeleider start op 1 maart. Voor de vakantie heb ik verteld dat
Claudetta Kram bij ons komt werken. Zij is een ervaren IB-er. In de nieuwsbrief van
maart zal zij zich verder voorstellen.

Open dagen voor groep 8
Op 17 januari is er van 14.30-16.00 uur KEI experience.
30 januari is er ook KEI experience van 14.30-16.00 uur.
30 januari is er voorlichting voor de ouders van groep 8 leerlingen op het KEI college aan de Kingweg
vanaf 19.30 uur
Op 29 januari is er open dag op het Bornego College.

JOGG
Jongeren Op gezond Gewicht (JOGG)
Trakteren = feest
Jarig zijn is feest! Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Trakteren is leuk en mag
ook. Maar het is wel goed om traktaties voor op school klein te houden en niet te calorierijk te
maken. Of geef in plaats van iets eetbaars een klein cadeautje.
Algemene traktatietips
 Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.
 Groente en fruit in een leuk jasje.
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Op zoek naar inspiratie voor gezonde traktaties? Bekijk dan de filmpjes op YouTube-kanaal van
JOGG of Download de voorbeeldtraktaties

Acties
De afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 7 en 8 kinderpostzegels verkocht en ook
hebben de leerlingen van groep 5-8 meegedaan met de actie “Schaatsen voor water”. Deze acties
zijn zeer succesvol geweest; Bedankt voor uw bijdrage! En voor onze toppers op school: bedankt
voor je inzet!!!
De actie kinderpostzegels heeft het enorme bedrag van € 5793,91 opgeleverd.
Schaatsen voor water heeft € 1406,75 opgebracht

Onderbouwd
De leerlingen van groep 1 en 2 zijn donderdagmiddag vanaf 12.15 uur vrij. Graag even bij mij melden
wanneer de kinderopvang van Kinderwoud om 12.15 uur aanwezig moet zijn op De Roerganger voor
uw kind. De leerkrachten gaan donderdagmiddag een implementatie cursus volgen om te mogen
werken met de methode Onderbouwd.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

Tel: (0513) – 625851
E: directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl
Volg ons ook op facebook!

HET SCHEEPSJOURNAAL
De Roerganger

Januari 2019

Gevonden voorwerpen
Mist u spullen van uw kind? Er zijn twee bakken vol met spullen… te vinden in de hal van de
hoofdingang. Graag deze week uitzoeken. Hierna gaan de spullen naar het Leger des Heils.

Gebedsgroep
Hier een bericht vanuit de gebedsgroep om te vertellen hoe het met de gebedsgroep gaat. We
krijgen wel vragen over hoe zo'n bijeenkomst er uit ziet en dat snappen we. Bij deze een inkijkje.
We komen eens in de 2 weken om 8.45 uur bij elkaar. Dan benoemen we de gebedspunten die
er zijn verzameld; via het team, onderwerpen vanuit actualiteit en het nieuws of via de briefjes
uit de gebedsbus. De gebedsbus staat in het Ruim en alle ouders en leerlingen kunnen daar een
briefje in doen met gebeds- of dankpunten. Voor die punten en onderwerpen gaan we bidden.
Dat doen we pratend en meestal om de beurt. Het is mooi om op deze manier achter de school
te staan en voor de school te bidden.
Gebedspunten zijn bijvoorbeeld: identiteit, kwaliteit van de school, ziekte en verdriet onder
leerlingen/ouders/team, uitbreidingsmogelijkheden van schoolgebouw, nieuwe IBer, gezondheid
etc.
We hebben ook mooie dankpunten: Herstel bij ziekte, geboorte van baby's, mooie voortgang
onderwijsbesprekingen, gebedsgroep, kinderen/ouders/leerkrachten die hun draai vinden.
Wat ons drijft om samen te bidden is onder andere de volgende tekst uit de bijbel: Wees over
niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede
van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Lijkt het je leuk om de gebedsgroep te komen versterken?! Neem dan contact op met een van ons.
We wensen iedereen een gelukkig en zegenrijk 2019!
Anita Roolvink (groep 1 en 4), Marysia de Jong (groep 4), Lize van der Veen en Myrna Zuidema (groep
3).
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Hond in de klas
Henja Zeeders, leerkracht groep 6, schreef het volgende ( dit is voor de vakantie al met de ouders van
groep 6 leerlingen gedeeld)

Wij krijgen als gezin in de kerstvakantie een jonge hond. De hond kan in januari op mijn
werkdagen niet meteen de hele dag alleen in huis zitten. We waren thuis druk zoekende
naar oplossingen, omdat we hadden bedacht dat meenemen naar het werk geen optie was.
Toen ik hierover met Hanneke in gesprek raakte, kwam de pilot "schoolhond" naar voren.
Wat een uitkomst en kans voor zowel de hond als de klas, prachtige vorm van socialisatie.
In de praktijk betekent dit dat de hond op maandag en dinsdag aanwezig zal zijn in de klas in
een bench onder het leerkrachtbureau en dat ik de hond op de pauzemomenten van de
kinderen uit zal laten en uiteraard verantwoordelijk ben.
We zijn erg benieuwd en enthousiast en hebben er zin in om het nieuwe jaar op deze
bijzondere manier te starten.
Deze week kijken we hoe het gaat. Mocht het qua geluid of gezondheid (allergische reacties
bijvoorbeeld) niet goed gaan, dan zullen we een andere oplossing zoeken.
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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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