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Beste ouders,
Na een vrije periode zijn we vandaag weer begonnen. Het lijkt wel of de kinderen allemaal een
groeispurt hebben gehad. Na Pasen en Koningsdag en de herdenking van 4 mei en het vieren van de
vrijheid op 5 mei, gaan we nu weer aan de slag.
In mei vinden op het voortgezet onderwijs de examens plaats. We willen onze oud-leerlingen die
examen gaan doen ook heel veel succes wensen.
Vorige week maakte ik een overzicht voor het team van de activiteiten voor de komende periode; er
staat nog van alles op stapel. We hebben dus nog een actief laatste kwart van het schooljaar. We
zullen alles zo gestructureerd mogelijk organiseren en communiceren.
De Route 8 Eindtoets is gemaakt voor de meivakantie. De uitslagen van onze school zijn binnen. De
norm wordt na 15 mei bekend gemaakt wanneer alle scholen die aan deze toets meedoen klaar zijn.
We kunnen dus nog niet met 100% zekerheid zeggen hoe de uitslag zal zijn maar de verwachting is
dat we gemiddeld zeker voldoende hebben gescoord. Het is vreemd om met een gemiddelde van de
groep te werken; voor ons tellen alle individuele kinderen en dus willen dat iedereen in de toets
heeft kunnen laten zien wat hij of zij in de mars heeft. Het schooladvies wordt eventueel naar boven
toe bijgesteld. Mocht iemand zijn dag niet hebben gehad, dan wordt het niet naar beneden
bijgesteld. Ik weet zeker dat we als team de goede inschalingen per kind hebben gedaan en dat we
na 8 jaren een helder beeld hebben van onze groep 8 leerlingen.

In de vakantie heb ik een Ixxi laten maken van de foto’s van de doppers. Mocht u in de gelegenheid
zijn; kom gerust het kantoor even binnen om te kijken. Ik probeer het deze week op te hangen.
Heeft u nog vragen, kom gerust even bij mij langs.
Hanneke Henneveld
Directeur cbs de Roerganger
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Agenda Mei ( en stukje juni) 2019
7 mei 2019
8 mei 2019
12 mei 2019
13 mei 2019
15 mei 2019
20 mei 2019
20-23 mei
23 mei 2019
29 mei 2019
30-31 mei 2019
5-6-7 juni 2019

Spreekkwartier
Vanaf 19.30 uur Ouderavond groep 3
Moederdag
MR vergadering op school
Schoolkorfbaltoernooi
Schoolarts groep 2
Avondvierdaagse
Survival
Schoolreis groep 1-6
Vrij ivm Hemelvaartsdag
Schoolkamp groep 7 naar Appelscha
Schoolkamp groep 8 naar Nijverdal

10 juni 2019

2e Pinksterdag vrij
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Leesrooster
De volgende bijbelverhalen staan deze maand centraal:
Week 19; 6 t/m 10 mei 2019
Week 20; 13 t/m 17 mei 2019
Week 21; 20 t/m 24 mei 2019
Week 22; 27 t/m 29 mei 2019

Noömi gaat terug, Ruth 1:1-6
Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22
Bethlehem, Ruth 2:1-17
Terug bij Noömi, Ruth 2:18-23
Het plan van Noömi, Ruth 3:1-5
In de nacht, Ruth 3:6-15
Weer terug bij Noömi, Ruth 3:16-18
In de stadspoort, Ruth 4:1-12
Een kleinzoon voor Noömi, Ruth 4:13-17
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen
1:1-11

Ruth

Aanmelden broertjes en zusjes
Omdat we bezig zijn met de planning van het nieuwe schooljaar , is het voor ons handig om te weten
welke kinderen nog niet aangemeld zijn. Heeft u nog kinderen onder 3 jaar die nog niet zijn
ingeschreven dan mag u dat wel alvast doen. Kent u gezinnen die nog niet bij ons op school zijn,
maar die wel voor roerganger willen kiezen, dan mag u deze mensen ook wel attenderen op het
vroegtijdig aanmelden.

Goed doel
Al een aantal jaren zijn wij als school sponsor voor 2 kinderen ; Sagarika en Frank. Het klink wat raar
om over kosten te spreken, maar we betalen hier ongeveer 50 euro per maand voor. De organisatie
waar we het geld naar overmaken, zorgt er voor dat de gezinnen van deze kinderen geld en spullen
krijgen. De dorpsgemeenschap heeft er baat bij. Wilt u op maandag aan uw kind iets meegeven om
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in de goede doelen bus te doen? Op deze manier kunnen we als schoolgemeenschap iets blijven
betekenen voor deze kinderen en hun dorpsgemeenschap.

Vanuit het team
De plannen voor het nieuwe schooljaar staan al een beetje in de steigers. We weten dat we met 9
groepen blijven werken en dat we twee groepen 3 zullen hebben. Nu is de eerstvolgende actie om de
leerkrachten aan de groepen te koppelen. We hebben vacature ruimte omdat juf Inge Birthe
aangegeven heeft dat ze na haar bevallingsverlof drie dagen wil gaan werken. Meester Derrick levert
een dagdeel per week in en juf Berendina gaat op De Burcht werken na de zomervakantie. Aan
afscheid en dergelijke gaan we natuurlijk nog uitgebreid aandacht besteden. De vacatures zijn voor
de meivakantie intern gedeeld. Mochten er intern geen geschikte kandidaten zijn voor deze uren,
dan wordt de procedure extern gestart.
Juf Inge Birthe werkt zo mogelijk door tot de week van 10 juni. Hierna gaat haar zwangerschapsverlof
in. De laatste week zal ze niet meer voor de groep staan maar de andere taken afronden; toetsen en
rapporten etc. De vervanging voor haar verlof zullen we zo spoedig mogelijk bekend maken.

Vanuit de MR
Volgende week maandag 13 mei hebben we weer MR vergadering. In deze vergadering zal gesproken
worden over de ouderbijdrage, formatie, ruimte gebrek en jaarplan 2019-2020 en het koersplan
2019-2023. Hier zal dan een verslagje over worden geschreven in de volgende nieuwsbrief.
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Vanuit de OR
De OR vergadert dinsdag 7 mei. We zullen spreken over de avondvierdaagse die georganiseerd gaat
worden. De activiteiten voor het einde van het schooljaar; zomeravond café en de laatste schooldag.
De activiteiten van de afgelopen periode zullen geëvalueerd worden.

Opbrengst sponsorloop
U heeft misschien in de Heerenveense Courant gelezen dat de sponsorlopen op Kompas, Roerganger
en De Burcht het enorme bedrag van €20.000 heeft opgebracht. Hiervan gaat ruim €10.000 naar de
Oegandareis, €5.000 naar de Zuid-Afrika reis van de fam Bosma en ook ongeveer € 5000 naar
Malawi.
Het zijn enorme bedragen waar we heel dankbaar voor zijn. Iedereen die op welke manier dan ook
heeft meegeholpen: Super bedankt!!

De warming up op de atletiekbaan bij de sponsorloop van Het Kompas en De Roerganger door onze
cios studenten.
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Opbrengst paascollecte
De collecte van de paasviering heeft € 219,16 opgebracht. Een heel mooi bedrag!
We willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie bijdrage en ook willen we de mensen
bedanken die op school schoenen en kinderkleding voor Zuid-Afrika hebben ingeleverd. We
zullen zorgen dat het goed terecht komt.
In het nieuwe schooljaar, laten we weten hoe het geweest is.
Met vriendelijke groet,
Alexander, Petra, David, Eline en Jente Bosma

Schoolkamp informatie en schoolreis
Voor de vakantie bleek dat er onduidelijkheid is over het schoolkamp. Dat zullen we in deze
nieuwsbrief ophelderen.
Groep 7 gaat dit schooljaar wel op kamp; 3 dagen en 2 nachten. Zij gaan op 5,6 en 7 juni naar
Appelscha. We gaan er op de fiets heen. Op vrijdagmiddag komen we in de loop van de middag
terug. We logeren in Kampeerboerderij Wouda. Het programma wordt met de leerlingen van groep 7
gedeeld. Meester Cees, juf Hanneke en juf Phabijaine gaan mee en misschien nog een Cios meester.
Op de tweede avond willen wij graag gourmetten met de groep…zijn er gourmetstellen te lenen bij u
als ouders??

Groep 8 gaat ook op 5,6en 7 juni. Zij gaan naar Nijverdal en ze verblijven in tenten. Meester Derrick
deelt het programma met de leerlingen van groep 8. Als begeleiding gaan mee: meester Derrick, juf
Annet en twee Cios meesters. De hulp met betrekking tot rijden en vervoer fietsen etc regelt Derrick
met groep 8 ouders.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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De schoolreisbestemmingen (29 mei) voor dit jaar zijn:
Groep 1 en 2: Flierefluiter te Raalte
Groep 3 en 4: Wildlands te Emmen
Groep 5 en 6: avonturenpark Hellendoorn

Vakantierooster 2019-2020
meilandag
4-okt-19
herfst
21-25 okt.
kerst
23 dec.- 3 jan.
voorjaar
17 febr.- 21 febr.
goede vr. en paasm. 10+13 april
meivak
27 april -8 mei
hemelvaart
21-22 mei
pinkster
1-jun
zomer
6 juli - 14 aug.
Hierboven staat alvast het vakantierooster voor het komende schooljaar. Alle meilan scholen hebben
dan twee weken meivakantie. Voor onze school komen er nog twee vrije middagen en een vrije dag
bij ivm studie voor het gehele team. We zullen deze zsm communiceren. Waarschijnlijk is de
studiedag op de maandag na de voorjaarsvakantie. Wellicht kunt u hier rekening mee houden bij het
boeken van uw ski vakantie.

Sportactiviteiten
Zoals u weet zijn we een “Gezonde school” op gebied van het sporten. Dit betekent dat we graag aan
sporttoernooien meedoen. Nu is het in de maanden april en mei altijd wel druk met toernooien. We
hebben geen invloed op de planning daarvan.
De komende periode staan er de volgende toernooien op de agenda:
-

15 mei schoolkorfbal; de teams zijn aangemeld. Vanuit de school krijgen de deelnemers de
shirtjes en in ieder geval is er ook een leerkracht aanwezig gedurende het gehele toernooi. U
heeft al eerder kunnen aangeven of u als coach aanwezig kunt zijn. Publiek is natuurlijk ook
van harte welkom.
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De avondvierdaagse is van 22 tot 23 mei. De ouderraad regelt deze activiteit en u heeft er al
mail over gekregen. Voor deelname is betaald en dit loopt verder wel. U krijgt tzt nog
verdere info over vertrektijden en verzamelplaatsen etc.
De survival is ook op 23 mei. We hadden op 24 mei gehoopt maar op die dag kunnen we dus
niet. Via juf Annet is er al over gemaild. Voor de schoolblijvers hebben we ook aandacht. Dit
komt nog. Ook bij deze activiteit is een leerkracht aanwezig.

Info buren: brocante markt Coornhertstate
Op 15 mei is er een gezellige brocante markt bij onze overburen op Coornhertstate… welkom!

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Sportnieuws van onze beweegcoach
Beste ouder/verzorger,
Onlangs heeft uw kind tijdens de gymles een leuke dansworkshop van dansschool Faya aangeboden
gekregen. We hebben samen met de hele klas een dans geleerd en mochten allemaal onze danstalenten
laten zien, het was erg leuk!
Mocht uw kind een keer willen dansen in een echte danszaal, en kijken of dansen iets voor hem of haar
is? Dan is er de mogelijkheid om een proefles te volgen bij dansschool Faya. Dit in de week van 13 mei
t/m 17 mei, bij de Opslach 5 in Heerenveen. Op www.faya-dance.nl/lesrooster kunt u zien welke lessen
bij de leeftijd van uw kind passen. Opgeven voor een proefles kan per mail, via: info@faya-dance.nl t.a.v
Loraine Kammeron.
Met sportieve groeten,
Meester Sybren

Buurtsportcoach Gemeente Heerenveen
sybren@scorenvoorgezondheidheerenveen.nl
06-82514712

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

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

