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Beste ouders,
De herfstvakantie is voorbij, de klok staat op wintertijd, we hebben weer een kalenderblad
omgeslagen: november is begonnen. Dit betekent voor ons op school ook altijd weer een
gezellige en drukke periode. We gaan van Sint Maarten, naar Sint Nicolaas en dan naar Kerst.
In deze nieuwsbrief willen we u meenemen en deelgenoot maken van onze activiteiten.
In deze nieuwsbrief wil ik ook stilstaan bij het feit dat naast onze leerlingen ook de
leerkrachten zich blijven ontwikkelen. Ultieme doelstelling hiervan is dat onze leerlingen er
uiteindelijk ook beter van worden. Maar…leren is ook leuk!
Een leven lang leren…dat doen wij dus ook op De Roerganger. Het team is begonnen aan de
cursus “Met Sprongen Vooruit”. In deze leergang worden de doorgaande lijnen van het
rekenen op de basisschool verder uitgewerkt. Ook horen er mooie materialen bij voor de
kinderen. De teamleden doen dit in hun eigen bouw: groep 1en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6
en groep 7 en 8. De resultaten zullen te zijner tijd met u gedeeld worden.

Op de kalender heeft u ook kunnen lezen dat er regelmatig Kenniscafé ’s zijn. Op die
momenten is er interne scholing: op één van de collega scholen is een bijeenkomst voor de
teamleden over een bepaald onderwerp. We hebben een middag gehad over Matrix coachen.
De volgende bijeenkomst is alleen voor de mannen onder ons: Het meestercafé…
Ook hebben alle collega’s 2x per jaar een kenniskring met hun eigen leerjaar; alle leerkrachten
van Meilȃn die bijvoorbeeld in groep 3 werken, komen samen om over onderwerpen te praten
die voor die jaargroep relevant zijn. Ook zo ontwikkelen we ons met elkaar. Soms worden er
sprekers uitgenodigd.
De eerste week van november is ook bijzonder omdat dan de studiereis naar Schotland zal
plaatsvinden. Van de Roerganger zijn Hillegonda en Derrick naar Edinburgh gevlogen. Vanuit
Meilȃn zijn er 30 collega’s. We zijn benieuwd naar de verhalen en ervaringen welke
meegenomen gaan worden.
Onze LIO stagiaire Elize had afgelopen week het voorrecht Howard Gardner te ontmoeten. Zij
doet onderzoek naar het inzetten van de verschillende vormen van intelligenties in de
kleutergroepen. Wat kwam het goed uit dat Gardner een tweedaagse hield in Vianen. De
gegevens zullen vast verwerkt worden in het onderzoek.
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In het directieteam hebben we met alle directeuren een post HBO leergang gevolgd bij de
AVS. Afgelopen dinsdag mochten we na een korte persoonlijke pitch ons certificaat in
ontvangst nemen. Vrijdag werd ik verrast met een bloemetje namens het team: super leuk!
Volgende doel: afronden studie Auditor in Education.

Dit schooljaar hebben we ook al met het team een inspiratiemiddag gehad met Ateliers
Majeur en binnenkort volgt nog een middag over Techniek. Froukje volgt een cursus over
excellent leren en Annet doet nog een coachingscursus, zodat ze studenten kan en mag
begeleiden. Tot zover in vogelvlucht informatie waar we ons als team mee bezig houden.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, kom gerust even bij mij
langs.
Hanneke Henneveld
Directeur cbs de Roerganger
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Leesrooster:

Week 45: 5 t/m 9 november 2018

Week 46: 12 t/m 16 november 2018

Week 47: 19 t/m 23 november 2018

Week 48: 26 t/m 30 november 2018

Jozua, de opvolger van Mozes,
Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9
Een engel met een boodschap, Rechters
13:1-8
De engel komt terug, Rechters 13:9-23
Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4
Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9
Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20
Simson steekt het veld in brand, Rechters
15:1-5
Simson neemt de stadspoort mee, Rechters
16:1-3
Simson en Delila, Rechters 16:4-14
Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15

Agenda November
4-9 november
6 november
5 november
7 november
14 november
19 november
14 en 21 nov
20 december

Schotlandreis Hillegonda en Derrick
Spreekkwartier (of ander moment in overleg met lkr)
Deze week luizencontrole in elke groep
Nationaal Schoolontbijt
Dankdag voor gewas en arbeid
Schoolbasketbal met groep 5 en 6
Deze week sinterklaassprookje voor groep 3 4 5 6; exacte tijd
nu nog niet bekend.
Doe middag voor groep 8
In tegenstelling tot wat in kalender staat; niet op 19 maar op
20 dec kerstviering in de klas onder schooltijd.
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Start van de dag- inloop

Sinds de zomervakantie gaan we in fases naar binnen:de eerste bel gaat om 20 over 8: dan
mag je naar binnen. Ook ouders kunnen dan naar binnen. Iets voor half 9 gaat de tweede bel
en dan moet iedereen die nog buiten is ook naar binnen. De ouders die nog binnen zijn,
mogen dan vertrekken. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment nog ouders naar de
leerkrachten gaan. Wij vinden het goed gaan op deze manier en zo gaan we het voortzetten.

Klassenouders

We hebben laatst een overlegmoment gehad met de klassenouders. Zij kunnen taken van
leerkrachten overnemen zoals het bij elkaar zoeken van begeleiders naar activiteiten. Dat
werkt alleen wanneer zij ook de beschikking hebben over een telefoonlijst. We hebben
besloten een lijst op papier mee te geven en de klassenouders gebruiken deze nummers
alleen voor groep gerelateerde zaken. We hopen dat u hier begrip voor heeft.
Lampion lopen Sint Maarten

Op school kregen we vragen over het lopen met de lampionnen. In de Greiden is er niet een
centrale optocht. Het is een gebruikelijk wanneer 11 november op een zondag valt, de
lampionnen op zaterdag rond gaan. We kunnen dat niet helemaal sturen. Het kan dus best
zijn dat er op twee dagen kinderen aan de deur komen.
Onze kleuters gaan ook nog bij Us Greide met hun lampionnen lopen; fijn dat we zo ook
samen kunnen werken en spelen.
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Voorstellen Lineke

Mijn naam is Lineke de Jong, ik ben 20 jaar oud en woon in Joure bij mijn ouders. We
zijn met 6 mensen thuis, en onze hond Botang.
Ik doe de opleiding Helpende Zorg/Welzijn & Dienstverlening niveau 2. Ik zit in mijn 2e
leerjaar. Voor en halfjaar mag ik stage lopen op de Roerganger in Heerenveen, mijn
eerste week was heel goed bevallen. Ik vond het ontzettend leuk, maar ook voelde ik
mij gelijk welkom.
In mijn dagelijkse leven ben ik aan het werk in Café de Stam Joure, hier heb ik het erg
naar mijn zin, alleen voor later ben ik toch op zoek naar iets anders, daar ben ik nog
mee in de ontdekkingsfase. Ook vind ik het leuk om dingen met mijn vriendinnen te
doen, zoals een dagje weg, even lekker lunchen, of gewoon een dagje film kijken.
Mijn broer heeft 2 kinderen waar ik ontzettend wijs mee ben, hier ben ik regelmatig
op aan het passen en dat vind ik geweldig.
Ik hoop dat jullie zo iets meer over mij te weten zijn gekomen, en zijn er vragen. Stel ze
dan gerust!!
Juf Lineke.
Sport en informatie van sportmeester Sybren

2x per jaar een periode van 2 weken snuffelen aan de Heerenveense sportwereld. Dát
zijn de sport snuffel lessen!
Heel veel Heerenveense sportaanbieders, bieden in de periode 5 t/m 19 nov
2018 unieke sport snuffel lessen aan waar uw kind gratis aan kan deelnemen.
Het overzicht van alle lessen kunt u eenvoudig bereiken via onderstaande link, en het
aanmelden is net zo gemakkelijk!
Meer informatie en aanmelden?
Ga naar: https://scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/sportsnuffellessen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Als vakleerkracht bewegingsonderwijs vind ik het erg belangrijk dat kinderen de kans
krijgen om te kunnen sporten bij een sportvereniging. Dit niet alleen omdat, dit
natuurlijk bijdraagt aan de fysieke gezondheid van het kind, maar ook belangrijk is voor
de mentale en sociale ontwikkeling van het kind.
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Wist u dat, daarom elk kind in Nederland het recht heeft om te kunnen sporten.
Hiervoor bestaat namelijk het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds maakt het
mogelijk dat kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met weinig geld, toch
lid kunnen worden van een sportclub. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds
de contributie en in bepaalde gevallen ook de sportattributen. Geld mag in mijn ogen
dan ook nooit het probleem zijn, waarom uw kind niet kan sporten. Wanneer u graag
gebruik wilt maken van het Jeugdsportfonds, hoeft men slechts de onderstaande
ouderkaart in te vullen en bij mij of Juf Hanneke in te leveren. Jeugdsportfonds
ouderkaart:
https://www.allekinderendoenmee.nl/file/download/default/E5F21C7C49E26E874C3F
2381328CEDBF/Ouderkaart%20Jeugdfonds%20Sport%20en%20Cultuur.pdf
Meer informatie over het Jeugdsportfonds vind u op:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-oudersMocht u nog hebben
omtrent uw kind en sporten, dan mag u gerust bellen of mailen. Met sportieve
groeten, Meester Sybren sybren@scorenvoorgezondheidheerenveen.nl 06-82514712
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Kunstateliers 2018-2019

2

Nijehaske
De Optimist

3

De Greiden
Ekke de Haanschool

4

De Greiden Zuid
De Roerganger

5

De Greiden
Het Kompas

Heerenveen Noord

Ronde 2 5 nov-2 dec
Week 45-48
Creatief denken en doen
4-6 jaar
14.30-15.30 uur
Locatie: De Hoeksteen
Docent: Linda Sinnige
Dinsdagmiddag
6,13,20 en 27 november
Max. 15 deelnemers
Tekenen schilderen
8-12 jaar
14.30 -15.30 uur
Locatie: Ekke de Haanschool
Docent: Mirjam Torenbeek
Dinsdagmiddag
6,13,20 en 27 november
Max. 12 deelnemers
Programmeeratelier
8-12 jaar
14.30 – 15.30 uur
Locatie: Ekke de Haanschool
Docent: Marloes vd Meulen
Donderdagmiddag
8,15,22 en 29 november
Max. 8 deelnemers
Musical Atelier
6-12 jaar
14.30 -15.15 uur
Locatie: De Roerganger
Docent van Hier.nl
Dinsdagmiddag
6, 13,20 en 27 november
Max. 20 deelnemers
Blaasatelier Pro Rege
8- 12 jaar
14.30 -15.15 uur
Locatie: Het Kompas
Docent : Martine Reijenga (Pro Rege)
Donderdagmiddag
8,15,22 en 29 november
Max. 15 deelnemers

Kunstateliers

Uitvoering

Het Heerenveens muziekkorps heeft in het laatste weekend van november een uitovering. Ze
gaan “Herke, Superheld van Heerenveen” uitvoeren. De voorstelling is geschikt voor kinderen
vanaf groep 5. Entree is € 8,50 per leerling.
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NIEUWSBRIEF
Bibliotheek en school 2018sept. nr. 3

BASISONDERWIJS

ZINSPINSELS
De afgelopen maanden hebben de Friese
bibliotheken samen met partner Lân fan Taal
gewerkt aan een bijzonder cadeau voor ALLE
basisschoolleerlingen in Fryslân. Niemand
minder dan illustrator Charlotte Dematons
heeft een prachtige vertelplaat getekend
waarop alle vormen van taal zijn verbeeld.
Met deze vertelplaat willen de bibliotheken
kinderen enthousiasmeren voor taal en
meertaligheid, want taal is het begin van alles
en een belangrijke manier om je te uiten.
In het najaar vindt deze vertelplaat onder de
naam Zinspinsels via de bibliotheken zijn weg
naar ALLE scholen in Fryslân. Op woensdag 19
september laten we Zinspinsels graag aan
iedereen zien en overhandigen we het eerste
exemplaar aan gedeputeerde Sietske Poepjes.
Vanaf dat moment is ook de website
www.zinspinsels.nl actief.

KINDERBOEKENWEEK 2018
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u
‘Nieuws en tips Kinderboekenweek 2018’ met
hierin allerlei informatie rond de
Kinderboekenweek: handige internetlinks,
alternatieve programma’s van schrijvers,
beschikbare digibordlessen, het Kinderen voor

kinderen lied en informatie over BOOK
FRIENDS FOREVER, een
leesbevorderingsactiviteit bedacht door de
bibliotheken in Fryslân voor leerlingen van
groep 6 t/m 8.
TIP: Houd voor de activiteiten tijdens de
Kinderboekenweek de website van uw
bibliotheek in de gaten.
26STE EDITIE
VAN DE NATIONALE
VOORLEESWEDSTRIJD WEER VAN START
Bijna 3500 scholen deden afgelopen jaar mee
aan de jubileumeditie van De Nationale
Voorleeswedstrijd. Stichting Lezen nodigt u
van harte uit komend jaar ook van de partij te
zijn. Wellicht zit op uw school wel de
Nationale Voorleeskampioen 2019! Vraag hier
het gratis deelnamepakket aan met daarin het
spelregelboek, de posters en een oorkonde
voor de schoolkampioen. U ontvangt het
pakket in september. Meer informatie over
De Nationale Voorleeswedstrijd vindt u op de
website:
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
Let op: Indien uw school mee wil doen aan de
landelijke voorleeswedstrijd dient u uw
Schoolkampioen wel aan te melden voor 1
december!

RAADGEDICHT.NL

Kinderen kunnen individueel meedoen of met
de klas (dus groep 6, 7, 8 en brugklas). Elke
vrijdag verschijnt de oplossing in de vorm van
een woordwolk. Download de app via:
www.raadgedicht.nl

Een raadgedicht is een gedicht waarin één
woord ontbreekt. Dit woord is afgedekt en
alleen de dichter kent het woord. Maar
misschien kun jij het raden? Van 10
september tot 16 november zullen er weer 10
raadgedichten komen voor de jeugd!
Nieuwsbrief Bibliotheek en school - Fries Bibliotheken Netwerk - september 2018
NIEUWSBRIEF BIBLIOTHEEK EN SCHOOL 2018sept. nr. 3
NATIONALE VOORLEESDAGEN 2019
"Een huis voor Harry" van Leo Timmers
(Querido) is verkozen tot Prentenboek van
het Jaar 2019. Het prentenboek zal centraal
staan tijdens De Nationale Voorleesdagen,
die in de ochtend van woensdag 23
januari 2019
landelijk worden
gestart met Het
Nationaal
Voorleesontbijt.
Een jury van Nederlandse
jeugdbibliothecarissen koos “Een huis voor
Harry” uit het aanbod van prentenboeken die
in 2018 verschenen. In totaal selecteerde de
jury tien titels voor peuters en kleuters. Deze
boeken staan centraal tijdens De Nationale
Voorleesdagen 2019. Doel van deze jaarlijkse
campagne is het stimuleren van voorlezen
aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
www.nationalevoorleesdagen.nl

informatie en mogelijkheden. maar de ene
duim is de andere niet, en lang niet iedereen
is er even handig mee. dat is een groeiend
probleem. want of het nu gaat om het doen
van je bankzaken, het zoeken of delen van
informatie, het vinden van een baan of het
regelen van je privacy instellingen: het wordt
steeds belangrijker om een bepaalde mate
van mediawijsheid in de vingers te hebben.
Tijdens de komende week van de
mediawijsheid
(16 t/m 23 november 2018) richt men zich op
iedereen die wel een helpende hand kan
gebruiken. De vraag waaraan je vandaag de
dag moet voldoen om jezelf ‘mediawijs’ te

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID

noemen wordt onderzocht en jong en oud
wordt de vraag gesteld: ‘heb jij het onder de
duim?’.

‘HEB JIJ HET ONDER DE DUIM?”

MEDIAMASTERS 2018

Onze duim is in tijden niet zo machtig
geweest. met een click, scroll of swipe
verschaft ‘ie ons
toegang tot een
wereld aan

MediaMasters is een gratis, crossmediaal spel
voor in de klas en thuis dat gespeeld wordt
tijdens de Week van de Mediawijsheid van 16
t/m 23 november. Spelenderwijs maken
leerlingen kennis met de kansen en de

gevaren van media. Elke speldag start met
een korte aflevering op het digibord.
Daarnaast gaan de leerlingen zowel in de klas
als thuis aan de slag met zogeheten
MediaMissies. Dit zijn vragen en opdrachten
die te maken hadden met thema’s op het
gebied van mediawijsheid. Onderwerpen die
aan bod komen zijn sociale media,
informatievaardigheden, programmeren,
cyberpesten, vloggen en online
samenwerken.
Tijdens de opdrachten moeten kinderen
overleggen, samenwerken, zelf media maken,
media interpreteren en nemen zij het eigen
mediagedrag onder de loep. Zo worden zij
met én van elkaar mediawijzer. Aan het einde
van het spel ontvangen alle leerlingen een
MediaMasters diploma, hét bewijs dat zij
mediawijs met media om kunnen gaan. De
klassen met de hoogste scores winnen een
mooie prijs.
Aangemelde klassen strijden met elkaar om
de titel 'Meest mediawijze klas van
Nederland'. Daarnaast ontvangt iedere klas
na afloop een MediaMastersdiploma. Meld
hier je klas aan voor MediaMasters
2018/2019.

Evenement: Techniek Tastbaar
Wanneer: Vrijdag 23 november 2018 van
14.00 tot 21.00 uur
Waar: Kei College, Ds. Kingweg 8, 8446 KZ
Heerenveen
Voor wie: Kinderen in de leeftijdsgroep 10 tot
16 jaar en hun ouders, leerkrachten

Tot ziens op 23 november in Heerenveen!

Namens de organisatie van Techniek
Tastbaar,
John van Mierlo, projectcoördinator Email:
john@jvmconnect.nl telefoon: 06 137 345 47
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Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

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

