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Beste ouders,
Het is al weer november. Deze maand beginnen
de feestelijkheden met betrekking tot Sint
Maarten en Sinterklaas. Een gezellige en soms
ook onrustige tijd. Deze maand wordt uw
mening gevraagd in de tevredenheidspeilingen.
Volgende week maandag kunt u ook op school invullen wanneer u thuis geen
mogelijkheid hebt: we zetten chromebooks klaar tussen half 9 en half 10. De
leerlingen van de groepen 6,7 en 8 gaan ook hun eigen mening geven. Alle
uitslagen zullen teruggekoppeld worden. In de groepen 4-8 nemen we deze
week de NSCCT af; een cognitieve capaciteiten test. We kunnen de uitkomsten
vergelijken met de scores van Cito. Op deze manier sporen we
onderpresteerders op en gaan we kijken of we er uit halen wat er in zit.
Eerlijker en op maat toetsen is een speerpunt voor de komende jaren. We zijn
bijvoorbeeld in het team ook bezig over hoe we beoordelen en hoe we
leerlingen volgen in hun ontwikkeling. Hier zijn we vorig jaar al mee begonnen
en nu komen we in de eindfase; er wordt een ontwerp gemaakt en daarna
zullen we u als ouders uitnodigen. We zullen dan uitleggen hoe we tot
bepaalde keuzes zijn gekomen en hoe u bepaalde informatie kunt
interpreteren. Op woensdagavond 15 januari bent u hier voor uitgenodigd. In
de 10 minuten gesprekken hoeven de leerkrachten dan niet tijd te stoppen in
uitleg van het rapport, maar kan het gewoon volledig over uw kind gaan. Het
eerste nieuwe rapport gaat begin februari mee. Heeft u nog vragen, kom gerust
even bij mij langs.
Hanneke Henneveld
Directeur cbs de Roerganger
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Agenda November
4-8 november 2019
6 november 2019
11 november 2019
13 november 2019
11-15 november 2019
17 november 2019
19 november 2019
21 november 2019

Afname NSCCT in gr 4-8
Ouderavond voor de groepen 1 en 2 over kinder EHBO
Mogelijkheid invullen tevredenheidspeiling op school
Schoolbasketbal
Groepsbesprekingen alle groepen (lkr met IB)
KSG dienst in Trinitas 9.30-10.30 uur; uitnodiging volgt
9 uur Sint Sprookje voor groepen 3-6 Posthuis theater
Inloopspreekuur GGD verpleegkundige om 8.30 uur

Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:
Week 45: 4-8 november 2019

Week 46: 11-15 november 2019

Week 47: 18-22 november 2019

Week 48: 25-29 november 2019

Isaäk en Ismaël, Genesis 21:1-21
Abraham wordt op de proef gesteld, Genesis
22:1-19
Een graf voor Sara, Genesis 23:1-20
De knecht van Abraham gaat op reis, Genesis
24:1-21
Isaäk en Rebecca, Genesis 24:22-67
Esau en Jakob, Genesis 25:19-34
De zegen, Genesis 27:1-40
Jakob droomt, Genesis 28:10-22
Jakob komt bij Laban, Genesis 29:1-14
Lea en Rachel, Genesis 29:15-30
Jakob krijgt een kudde, Genesis 30:25-43
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-20

Jacob en Esau
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Vanuit het team
De maand november is gestart. In deze periode starten allerlei feestelijkheden: Sint
Maarten, Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw…altijd weer een drukke en spannende tijd voor
kinderen. Op school zullen we de zaken rustig één voor één behandelen zodat het zo
gestructureerd mogelijk is voor de leerlingen.
Abie Bruinenberg pakt weer af en toe korte momenten op mbt begeleiding van individuele
leerlingen. Aan het eind van deze maand zal Inge Birthe Nijmeijer terugkeren van haar
bevallingsverlof. Ronja Buijsman gaat dan full time werken in Joure.
We hebben veel mensen in de school rondlopen omdat we het belangrijk vinden dat we ons
mooie vak overbrengen op stagiaires. De komende 2 weken zijn er twee snuffelstagiaires van
het MBO die in alle groepen meekijken maar geen lessen geven.
In groep 1 is Janny de Vries het vaste gezicht voor de extra begeleiding in de groep. Zij is
Onderwijsassistent.
In groep 2 loopt Geke Schelhaas stage; zij doet de PABO
In de groepen 3 zijn twee stagiaires voor onderwijsassistent: Emmy en Anne.
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In groep 3a is op woensdag Jelmer Waaijer, PABO
In groep 6 loop Jildou Kroes stage, PABO
In groep 7 is Hannah Boonstra, 4e jaars PABO
Youri Talsma is stagiaire onderwijsassistent en vooral in de Bovenbouw te vinden.
Measho is MBO-2 stagiaire en hij doet taken als conciërge en als facilitair medewerker en hij
leert de Nederlandse taal.
Angela Blaauw is tijdelijk toegevoegd als extra ondersteuner in groep 4 en voor haar andere
taken hebben we Tjirsa de Lange bereid gevonden en zij blijft tot de kerstvakantie.
Een hele lijst met extra mensen op school. We steken graag onze tijd in de begeleiding van
deze toekomstige collega’s.
Het gaat al veel beter, maar nu moeten we dit volhouden!! Omdat we ’s ochtends graag in
alle rust met de klas willen beginnen, vragen we uw medewerking. De eerste bel gaat om
20 over 8: u mag mee naar binnen met uw kind. Iets voor half 9 gaat de tweede bel. De
ouders die binnen zijn, gaan nu weer naar buiten. De kinderen die nog buiten zijn, gaan nu
ALLEEN naar binnen. Het is de bedoeling dat u als ouders dan buiten blijft. Op deze manier
is de school rustig, kunnen de leerkrachten aandacht aan de kinderen geven en kunnen de
lessen op tijd beginnen. Wilt u met uw kind mee? Zorg dan dat u voor de tweede bel
binnen bent. We rekenen op uw medewerking.
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Vanuit MR
Geen nieuws te melden deze keer. We vergaderen weer op 26 november.

Vanuit OR
Bij deze een korte update vanuit de ouderraad. Afgelopen dinsdag hebben wij weer bij elkaar
gezeten en we hebben kennis gemaakt met ons nieuwe ouderraad-lid Maikel Kampjes. Maikel heeft
een dochter in groep 3 en nog twee kinderen die op onze school les te gaan volgen. Hiermee is de OR
weer op volledige sterkte en kunnen wij op alle activiteiten weer de gewenste ondersteuning
leveren. Komende periode staat de Sinterklaas- en Kerstviering op het programma.
Uit de evaluatiesessie over de avondvierdaagse 24 september jl. met de Heerenveense
Wandelfederatie is naar voren gekomen dat zij komende editie er nog meer naar streven om de
wandelgroepen op tijd te laten starten.
Hiervoor worden een aantal maatregelen getroffen om dit te gaan realiseren. Daarnaast zijn er nog
een aantal ‘kleine’ aanpassingen die doorgevoerd gaan worden.
Wij zullen jullie, vanuit de ouderraad, hierover op tijd informeren hoe dit vorm gaat krijgen.
Ook hebben wij de vraag/verzoek gekregen of wij vanuit school een verkeersregelaar kunnen leveren
die ten tijde van de A4D maximaal twee avonden het verkeer kan begeleiden.
Je kan hiervoor een online cursus volgen en wordt vanuit de HWF begeleid in dit traject.
Mocht je al een verkeersregelaar certificaat hebben of lijkt het je leuk om dit te gaan doen en op
deze manier een bijdrage leveren aan de avondvierdaagse, meld je a.u.b. aan bij ons!
Groeten van de OR, Sylvia, Delilah, Ineke, Suzanne, Miranda, Armand, Jeroen, Maikel en Maurice.
Ps. wij zullen proberen volgende keer een groepsfoto te gaan maken. Dan weet je ook welke naam
bij welk gezicht hoort!

Staken
Ik krijg toch telefoontjes en mailtjes over staken. Het was afgelopen weekend ook erg
onduidelijk. We blijven gewoon open aanstaande woensdag. De lessen gaan door. Ik heb dit
keer geen stakende leerkrachten. Onze werkgever zorgt goed voor ons: we hebben
werkdrukuren, we hebben in principe genoeg personeel (iets meer mensen in invalpool zou
fijn zijn) en onze lonen gaan mee met de verhogingen. Natuurlijk zijn wij ook ontevreden
over het verschil mbt VO-loon en PO-loon. We gaan woensdag wel van ons te laten horen;
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we lopen met de kinderen door de wijk in een lawaai optocht; geef gerust pannen en
pollepels en toetsers en bellen mee. Het vak van leerkracht basisonderwijs is een prachtig
vak en dat mag gewaardeerd worden.

Ouderpanel
Nieuwe datum: Zijn er ouders die woensdag 20 november bij de start van de dag willen
meedenken over gezonde voeding op school? Dit in het kader van het deelcertificaat
gezonde school op thema voeding waar we met de scholen in De Greiden aan werken.
Belangstelling? Stuur een mailtje naar h.henneveld@cbo-meilan.nl

JOGG op de Greiden

Stimuleren gezonde voeding
In dit schooljaar (2019/2020) zetten we ons in om het eten van groente te stimuleren onder
de jeugd. Dit doen we onder de vlag van ‘Groente… Zet je tanden erin!’. In de volgende kind
omgevingen wordt hard gewerkt en zijn ook al mooie resultaten behaald op dit thema!
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Schoolomgeving
- Kinderwoud heeft al langere tijd een gezondheid voedingsbeleid.
- CBS Het Roerganger is gestart met het thema Voeding van de Gezonde School-aanpak.
- CBS Spring is gestart met het thema Voeding van de Gezonde School-aanpak.
- CBS Het Kompas is gestart met het thema Voeding van de Gezonde School-aanpak.
- De Buitenkans heeft vorig jaar al het themacertificaat Voeding ontvangen, én is dit jaar aan
het werk om ook het thema Bewegen & Sport te halen.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

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

HET SCHEEPSJOURNAAL
De Roerganger

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

November 2019

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

