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Beste ouders,
Vorige week maandag hebben we de kinderen weer welkom geheten in de groepen. Helaas
was niet iedereen fit teruggekomen na de vakantie. Gelukkig hebben we goed contact
gehouden met de ouders van deze leerlingen en vandaag zijn ook deze kinderen weer
begonnen. Ook hebben we gezellig koffie gedronken met de ouders in het Ruim.
In de vakantie is er in de school verbouwd. Er is een gang gemaakt in het speellokaal
waardoor we nu een logische route door de school hebben. De teamkamer, spreekkamer en
directie-IB kantoor zijn ook geschilderd en opgeknapt. U bent van harte welkom om het te
bekijken!
Voor de vakantie is er een unit geplaatst bij de school. Groep 1 heeft daar een mooie plek en
vorige week waren ze erg blij met de airco!
We zijn goed gestart met elkaar. Als team ontmoetten we elkaar altijd al weer in de laatste
vakantieweek. In die week bereiden we voor maar delen we ook onze vakantieverhalen. Er
zijn dit jaar nieuwe collega’s gestart; Jelmer Toonstra in groep 8 en Ilse Siems in groep 5. We
hopen dat jullie je snel thuis voelen op onze school.
Veel leesplezier gewenst en graag tot ziens op onze fijne Roerganger!
Heeft u nog vragen, kom gerust even bij mij langs.
Hanneke Henneveld
Directeur cbs de Roerganger
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Agenda september 2019
U heeft vorige week de nieuwe kalender ontvangen. Maandelijks komen ook de belangrijke data in
Het Scheepsjournaal
Week 36
4 september 2019
17 september 2019
26 september 2019
23 september 2019
24 september 2019
25 september 2019

In alle groepen wordt gecontroleerd op luizen
Startdienst in Trinitas
16.30 uur MR vergadering
Groep 7 start met typelessen onder schooltijd( ipv 19 sept)
Informatie avond voor de groepen 2 en 4 van 20-21 uur
Informatie avond voor de groepen 1 en 5 en 6 van 19-20 uur
Informatieavond voor de groepen 3 en 7 en 8 van 20-21 uur
Kinderpostzegels
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9. Vanuit MR
10. Vanuit OR
11. AMV
12. Inloopspreekuur
13. KIES

Startdienst
Traditiegetrouw starten we het schooljaar met een dienst in Trinitas. Alle leerlingen van de 5
Heerenveense Meilanscholen komen bij elkaar; De Hoeksteen, De Burcht, Spring, Het Kompas en De
Roerganger. Deze keer is de dienst voorbereid door De Hoeksteen. Om 9 uur is de dienst voor de
onderbouw (groepen 1-4) en om 10.30 uur is dan de dienst van de bovenbouw. (groepen 5-8). De
klasse ouders kunnen meelopen met de groepen en tussen de kinderen zitten. Verder is er helaas
geen plek voor belangstellenden.
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Leesrooster
De volgende bijbelverhalen staan deze maand centraal:
Week 36
Week 37
Week 38
Week 39

Het begin, Genesis 1:1-13
Dieren en mensen, Genesis 1:14-31
De zevende dag, Genesis 2:1-3
God maakt de mensen, Genesis 2:4-7
Het paradijs, Genesis 2:8-25
Het gaat mis, Genesis 3
Kaïn en Abel, Genesis 4:1-16
Noach krijgt een opdracht, Genesis 6:9-22
Overal water, Genesis 7:1-24
God is Noach niet vergeten, Genesis 8:1-14
Een nieuw begin, Genesis 8:15 - 9:7
De regenboog, Genesis 9:8-17

Goede doel
Iedere maandag mag uw kind geld meenemen naar school. Als Roerganger hebben we 2 kinderen in
Afrika waar we financieel voor zorgen. De hele gemeenschap profiteert hiervan mee. Op maandag is
er in de klas van uw kind een bus waar de bijdrage in gedaan mag worden. Helpt u ook mee om dit in
stand te houden?
In oktober-november doen we weer mee met de Edukans schoendoosactie; info volgt later.
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Trakteren
Op dit moment hebben we 200 leerlingen op school: prachtig! Al deze kinderen worden jarig en gaan
dan alle groepen langs om te trakteren. Soms zijn ze meer dan een uur in de school “aan de wandel”
en u begrijpt dat er in alle groepen 200 keer wordt “gestoord’ tijdens lessen. We hebben er in het
team over gesproken. We vinden het belangrijk dat er feest wordt gevierd en dat leerlingen zich jarig
en feestelijk voelen. We gaan de verjaardagen nu voortaan zo vieren:
De jarige komt gewoon met de traktatie op school en in de klas wordt er feest gevierd en
getrakteerd. Om 10.15 uur komt de jarige met z’n maatje naar de teamkamer. Daar zijn de
leerkrachten die pauze hebben. Deze leerkrachten schrijven op de verjaardagskaart. De traktatie
voor het team blijft in de teamkamer staan. In de loop van de dag vullen alle leerkrachten hun namen
in. Om 14 uur komt de ingevulde kaart in de klas en kan de jarige die weer mee naar huis nemen.
De traktatie voor de teamleden mag ook gezond zijn! We hopen dat het zo voor iedereen duidelijk is
en we genoeg tijd aan het jarige kind kunnen besteden.
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Vanuit het team
We zijn gestart met twee nieuwe leerkrachten: Jelmer Toonstra is iedere vrijdag in groep 8 en verder
werkt hij in de invalpool. Mocht er geen oproep voor invallen komen, dan is hij bij ons op school om
klussen te doen.
Ilse Siems is gestart in groep 5 met Ronja Buijsman. Wanneer Inge Birthe terugkomt van haar
bevallingsverlof, dan vormen zij samen een duo. Veel plezier en succes gewenst op De Roerganger
Jelmer en Ilse!
In de vakantie hebben Inge Birthe en haar partner Johan Paul een mooie dochter gekregen: Brecht is
geboren op 18 juli. Het verlof duurt tot eind november. Geniet lekker met elkaar!
Janneke Hiemstra startte dit jaar iets later. Ze kwam maandagavond terug van de werkvakantie in
Oeganda. Gelukkig kon Annet Monkel voor haar werken en hadden we toch een bekend gezicht in
groep 2 bij de start van het nieuwe jaar. Fijn dat je gezond terug bent Janneke! Annet bedankt voor
het invallen.
Op 9 september om 13.30 uur zal de wethouder de nieuwe unit openen. U krijgt er nog een aparte
uitnodiging voor deze feestelijke gebeurtenis. U mag dan ook even binnen kijken om te zien hoe fijn
we kunnen werken in dat lokaal.

Vanuit de MR
De MR heeft op de donderdag in de laatste week van de zomervakantie vergaderd. De schoolgids is
goedgekeurd en deze zal op de website geplaatst worden. Ook het jaarplan is besproken.
We zullen de vergaderdata voor dit schooljaar ook nog bekend maken. Mocht u iets hebben voor de
MR dan kunt u dit doorgeven aan de oudergeleding Jan Steven Jansma of Mariëlle Rijkaart, of aan de
teamgeleding Froukje Bokhorst en Henja Zeeders.

Vanuit de OR
De OR was al weer actief bij het koffiedrinken op de eerste schooldag. In de vakantie is Armand
Fabriek druk aan het mailen geweest met de gemeente en dat resulteerde in de witte belijning op de
weg: Schoolzone. We hopen dat er ook nog borden worden geplaatst. Wilt u er als ouders ook op
letten dat u de auto niet parkeert bij de gele belijning bij de stoep. Dit alles is voor de veiligheid van
de fietsende en wandelende leerlingen.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Algemene Muzikale Vorming

AMV LESSEN GAAN VAN START!
Begin datum:
maandag 23 september 2019

MDF DE SPIL, Schoterplein 49, Heerenveen
Maandags 14.30-15.30
DE RINKELBOM, Zwanedrift 2, Heerenveen
Maandags 16.00-17.00
24 weken cursus (exclusief school vakanties)
SCHRIJF NU IN VIA
www.blokfluit en creatievemuziek.nl
(Gratis proefles op aanvraag)
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Inloopspreekuur GGD
Inloopspreekuur op school – jeugdverpleegkundige Tineke Bilker
Heeft u vragen over de opvoeding en gezondheid van uw kind(eren)?
Tips nodig over bijvoorbeeld luisteren, zindelijkheid of gedrag?
Zijn er moeilijkheden in de gezinssituatie?
Wilt u de groei (lengte/gewicht) van uw kind nog even laten checken?
Een ogentest bij uw kind laten doen?
Het gedrag van uw kind in de groep laten observeren?
Of gewoon even uw verhaal doen?
Kom dan bij mij binnenlopen tijdens het inloopspreekuur op school. Ik denk graag
met u mee in oplossingen, kan advies geven, de juiste hulp voor u organiseren of
eenvoudig een luisterend oor bieden. Alles is bespreekbaar. Dus aarzel niet om
langs te komen, te mailen of te bellen!Vanuit de jeugdgezondheidszorg ben ik als
preventiewerker betrokken bij de school van uw kind en tevens in de wijk De
Greiden & Nijehaske. In overleg met school zal ik elke 3e donderdag van de maand
van 8.30 tot 9.30 uur aanwezig zijn op basisschool de Roerganger. Aanmelden is
niet nodig, u kunt bij mij binnenlopen in de spreekkamer naast de teamkamer.
Daarnaast heb ik ook regelmatig contact met de intern begeleider/leerkracht. Als er
overigens contact met uw kind is, wordt u daarvan altijd op de hoogte gebracht en
wordt u ook uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Graag tot ziens.Met vriendelijke groet,Tineke Bilker, jeugdverpleegkundige GGD
Fryslân t.bilker@ggdfryslan.nl
Tel. 088 – 22 995 79
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KIES

Aankondiging
In Heerenveen gaat in oktober 2019 een KIES- groep van start.
(bij voldoende aanmeldingen)

Wat is KIES?
KIES is een spel en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders van groep 4 tot en met groep 8.
Tijdens KIES leren de kinderen samen met hun leeftijdsgenoten door middel van spel, toneel,
praten, tekenen en schrijven om beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij
verkeren. Ze leren hun gevoelens beter te begrijpen en verwerken. Ze zien en horen dat ze niet
alleen zijn in wat ze denken en voelen. De kinderen kunnen elkaar advies en tips geven over hoe ze
om kunnen gaan met bepaalde situaties.
Meer informatie over KIES vindt u op kiesvoorhetkind.nl

Wanneer is KIES?
Het programma bestaat uit 8 achtereenvolgende bijeenkomsten. Elke donderdagmiddag van half 3
tot half 4. We starten op 17 oktober en eindigen op 28 november.

Waar is KIES?
Op een centrale plek in Heerenveen. Locatie volgt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw leerkracht of IB-er van school of de KIES
coaches.
Met vriendelijke groet,
KIES coach Anke Visser, jeugdverpleegkundige GGD Fryslân
KIES coach Hanneke Feenstra pedagoog GGD Fryslân
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De Oeganda groep bij de evenaar; het geld van de sponsorloop is gebruikt voor een nieuwe keuken
en voor het bouwen van een dak op het laboratorium gebouw. Ook zijn er matrassen gekocht en
deze zijn verdeeld onder de plaatselijke bevolking.
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