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Beste ouders,
April…een nieuwe maand…wat een stille maand…
Gisteravond zat ik om 19 uur voor de tv om de persconferentie te zien. Ik had wel gedacht
dat de scholen en horeca nog niet open zouden gaan, maar toen het dan ook echt gezegd
werd, kwam het wel keihard binnen. Nog een hele maand geen kinderen in school…
Ik zit nu in mijn thuiskantoor en sla net de kalender om van maart naar april…wat een
actieve maand hadden we in de planning en wat kunnen we veel zaken doorstrepen. Op dit
moment is niet zeker hoe of wanneer we activiteiten zullen of kunnen inhalen. In deze
nieuwsbrief zal ik een lijst opnemen met zaken die nu uitgesteld zijn.
Afgelopen maandag zijn we de week gestart met het lezen van een gebed voor de aarde.
Geheel buiten mijn comfortzone heb ik het voorgelezen en gefilmd en daarna naar het team
gestuurd. Ik zal dat gebed ook opnemen in deze nieuwsbrief. We proberen elkaar in deze
moeilijke tijd toch vast te houden en naar elkaar om te zien.
We hebben vrijdags met het hele team een online vergadering waarin we de afgelopen week
evalueren en aandachtspunten voor de komende week bespreken. Naar aanleiding hiervan
hebben we de weektaak afgelopen week al op vrijdag met u gedeeld, zodat u het huiswerk
kon plannen naast uw eigen werk. Mochten er nog meer aandachtpunten zijn; geef ze door!
We merken aan reacties vanuit kinderen en ouders dat het contact via ZOOM en andere
vormen van beeldbellen wordt gewaardeerd. Het is een werkend alternatief wanneer we
elkaar in het echt niet mogen ontmoeten. Heeft u nog vragen op opmerkingen, zoek dan via
de mail of telefoon contact met mij.
Hanneke Henneveld
Directeur CBS de Roerganger
Directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl of Telefoon: 0653861963
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Gebed voor onze aarde
Almachtige God
Die aanwezig bent in heel het universum en in het kleinste van Uw schepselen.
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft, stort over ons de kracht van Uw liefde uit
opdat wij het leven en de schoonheid zouden beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij als broeders en zusters zouden leven zonder iemand
schade te berokkenen.
O God van de armen
Help ons de verwaarloosden te hulp te komen en degenen die op deze aarde vergeten
worden en in Uw ogen zo veel waarde hebben.
Genees ons leven, opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld en geen roofdieren,
Opdat wij schoonheid zouden zaaien en geen vervuiling noch vernieling.
Raak de harten van hen die alleen winst nastreven ten koste van de aarde en de armen.
Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken, met bewondering te beschouwen, te
erkennen dat wij ten diepste één ijn met alle schepselen op onze weg naar Uw oneindig
licht.
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent,
Ondersteun ons, zo bidden wij U, in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Agenda april 2020
1 april
5-9 april
7 en 8 april
9 april
9 april
10-13 april
17 april
20 april
22 april
22 april
28 april
27 april-10 mei
10 mei

BYDS kenniscafe: online tussen 14 en 15 uur
Finlandreis: uitgesteld tot oktober 2020
Opnemen eindfilm groep 8: gecanceld
Paasviering in alle klassen; komt online op 9 april; link wordt
gestuurd
Scoor een boek (groep 6) gaat in online variant door
paasweekend
Koningsspelen: gecanceld
Eindtoets groep 8: gecanceld
Schoolvoetbal: gecanceld
Verkeersexamen groep 8: gecanceld
Kabinet komt met informatie over de corona crisis
meivakantie
moederdag

Andere data die nu erg onzeker zijn:
-

Nascholing team over talentengesprekken op 11 en 26 mei
13 mei schoolkorfbal, gecanceld
15 mei: cultuurdag; gecanceld
19 mei: schoolfotograaf➔ verplaatsen?
20 mei: schoolreisjes groep 1-7➔ verplaatsen ?
28 mei: audit Roerganger
27-28-29 mei schoolkamp groep 8➔ verplaatsen????

We hebben genoeg om over na te denken. Zeker ook voor groep 8 hopen we dat we het
schooljaar en hun einde van de basisschoolperiode op een mooie manier kunnen afsluiten.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Brief van een collega directeur uit Zwolle

Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:

Week 14: 30 maart-3 april 2020
Week 15: 6-10 april 2020
Week 16: 13-17 april 2020
Week 17:20-24 april 2020

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

De paasmaaltijd, Matteüs 26:17-29
Jezus wordt gevangen genomen, Matteüs 26:30-68
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Matteüs 26:69-75
Bij Pilatus, Matteüs 27:11-26
Jezus sterft, Matteüs 27:33-66
Het graf is leeg, Matteüs 28:1-10
Een oude koning, een nieuwe koning, 1 Koningen 1:1-10
Salomo moet koning worden, 1 Koningen 1:11-37
Salomo vraagt om wijsheid, 1 Koningen 3:1-15
Het oordeel van Salomo, 1 Koningen 3:16-28
Salomo’s wijsheid, 1 Koningen 4:21-34
Salomo wil een tempel bouwen, 1 Koningen 5

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

HET SCHEEPSJOURNAAL
De Roerganger

april 2020

Vanuit het team
Zoals ik al in de inleiding schreef , zoeken we als team naar andere manieren om elkaar vast
te houden. We moeten snel mee in de veranderingen die op ons afkomen en wat blijken we
dan met elkaar enorm flexibel te zijn; complimenten!
Alle collega’s hebben per post een kaartje ontvangen van onze bestuurder: daarin stonden
woorden van dank voor inzet voor onze leerlingen.

Op moment van schrijven zijn we als team gezond. De mensen die erg verkouden waren, zijn
weer aan het opknappen en pakken vanuit hun huizen weer taken op voor school. We
hebben een document gemaakt waarin we de afspraken noteren die we in deze
uitzonderlijke situatie maken. We hopen nooit meer zoiets mee te maken, maar aan de
andere kant is het een leerzame periode en daar moeten we dan maar de voordelen van
meenemen naar de periode na Corona.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

Tel: (0513) – 625851
E: directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl
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Jongeren op gezond gewicht/ JOGG
Blijf lekker in beweging met elkaar: thuis of op een rustige plek in bos of op straat/ buurt/
wijk… Je blijft er ook in je hoofd fitter door. De buurtsportcoaches delen ook steeds leuke
oefeningen en uitdagingen. Er zijn veel tips om lekker te bewegen. Ik deel er hier één:
buurtsportcaoches in de Gemeente Heerenveen bieden nu de #thuisgymlesvandeweek > iedere
dinsdag maken alle buurtsportcoaches die normaal gesproken de gymles op school geven een
digitale gymles vol leuke beweegopdrachten voor in de woonkamer of tuin/ balkon. Doe lekker
mee!

Vanuit de OR
Afgelopen maand werd een verkeersregelaar gevraagd. Die is gevonden; bedankt voor het
melden…helaas heeft de wandelsportfederatie de avondvierdaagse voor dit jaar al afgelast.
Volgend jaar hebben we vast weer een verkeerregelaar nodig en dan hopen we in de
herkansing te gaan!
Avondvierdaagse gaat dus niet door dit jaar in juni 2020.

Gebedsgroep
We hopen dat u thuis ook momenten vindt om voor elkaar te
bidden en te danken.

Sport
Informatie kunt u vinden op de website van Scoren voor gezondheid.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

Tel: (0513) – 625851
E: directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl
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Groen strook naast de school
Wijkbeheer heeft de strook tussen het schoolplein en het veld aangepakt. Het is de
bedoeling dat er wel weer aanplanting komt. De afwatering moet op deze manier beter zijn.
In periode van veel regen, hopen we dat er minder overlast is.

Zoom
Er zijn een aantal ouders geweest die vragen hebben gesteld over ZOOM en AVG/ privacy.
Hier is actie op ondernomen door bovenschoolse ICT groep. Ik zal de verklaring hieronder
weergeven. U kunt er op vertrouwen dat wij ons aan deze richtlijnen houden.
Toelichting op het gebruik van Zoom door CBO Meilân
Zoom is een goed alternatief voor het kunnen videobellen met leerlingen tijdens het thuiswerken, met
als doel het overdragen van leerinhouden van vakgebieden. De leerkracht deelt de link van een
videoconferentie met de leerlingen via een veilige mail of een intern communicatiesysteem als Parro ,
Social Schools of Klasbord. Zo zorgen we ervoor dat externen niet kunnen gaan deelnemen aan de
meeting. In de privacy policy van 18 maart 2020 geeft het bedrijf Zoom aan geen gegevens en data te
verkopen aan derden. In de cookies policy van het bedrijf valt op dat je onderaan de pagina de
mogelijkheid hebt om cookies uit te schakelen, dit naast de mogelijkheid om cookies uit te schakelen
in je internetbrowser. Zoom heeft een functie die de organisator, de leerkracht, in staat stelt een
gesprek op te kunnen nemen en op te slaan. CBO Meilân staat niet toe dat medewerkers gesprekken
opnemen en opslaan, dit ligt in lijn met het IBP-beleid van de stichting. Er wordt tijdens de
videoconferenties niet gewerkt met privacygevoelige informatie en gegevens, maar de conferentie
richt zich op leerinhouden van vakgebieden.
Concluderend stelt CBO Meilân dat Zoom niet geschikt is om privacygevoelige informatie te delen,
maar dat het wel geschikt is voor uitleg en niet-privacygevoelige conferenties. Stel de applicatie
gebruiksvriendelijk in en weiger alle niet-relevante cookies.
Geraadpleegde bronnen:
https://zoom.us/privacy
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360000126326-Official-Statement-EU-GDPR-Compliance
https://www.ictrecht.nl/blog/hoe-maak-je-avg-proof-gebruik-van-zoom-voor-je-webinar-ofvideoconferentie
https://www.iculture.nl/tips/zoom-videobellen/

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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https://gynzy.zendesk.com/hc/nl/articles/360012624379

Hoe krijg ik mijn kind aan het werk?
Nu we hebben gehoord dat de maatregelen zijn verlengd tot aan de meivakantie in ieder
geval, willen we toch ook onderstaande tips met u delen:
Kinderen hebben misschien het gevoel dat het vakantie is, maar dat is niet zo. Er moet ook
thuis iets gedaan worden. We hopen dat we haalbare pakketten sturen met af en toe ook
een speels element of een ontspannen keuze opdracht. Mocht het echt heel moeizaam gaan
thuis, vertel dit aan de leerkracht! Samen proberen we dan oplossingen te bedenken.

‘Help!
Ik krijg mijn kind niet aan
het werk!’ kaart. Enkele tips:
De

* Zorg voor een rustige, overzichtelijke
werkplek
* Maak afspraken over tijden, gebruik een timer
* Werk niet te lang door
* Wees niet te streng als het niet af is; overleg
wel met leerkracht.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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* Voor en na een lesje even bellen met
een vriendje.
* Bellen met juf/meester

* Doe tijdens de les iets actiefs (energizer)
* Beloon regelmatig met iets leuks, binnen
of…
* Buiten, vooral héél véél buiten!
(Frisse hersenen doen het
beter!)
* Spreek je waardering uit voor het gemaakte werk
* Zorg ervoor dat deze speciale tijd herinnerd wordt als een
tijd waarin je het beste er van hebt gemaakt, in plaats van
een tijd vol spanning en onzekerheid.
* Verdeel de dag in werkblokken voor u zelf en voor de
kinderen
Succes!
 Heeft u zelf handige tips? Deel ze met ons!!!

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

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

HET SCHEEPSJOURNAAL
De Roerganger

april 2020

Corona

Devices:
U begrijpt dat u niet opnieuw naar school hoeft te komen om de datum op het uitleenformulier aan
te komen passen. U kunt de I-pads of chromebooks blijven gebruiken tot we weer naar school
kunnen.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Brief van een collega direkteur
Beste ouders
….
Daarnaast wil ik graag met jullie het volgende delen: Je hebt misschien de neiging om nu een strak
rooster te maken voor je kinderen. Je hoopt op uren leren, online oefeningen, experimenten en
boekverslagen. Je gaat schermtijd beperken tot alles klaar is! Maar er is iets belangrijks.....
Onze kinderen zijn net zo bang als wij op dit moment. Ze horen niet alleen alles wat er gebeurt maar
ze voelen ook onze constante spanning en angst. Zij hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, het
idee van weken "vrij" lijkt misschien leuk maar ze realiseren zich niet dat de werkelijkheid is dat ze
thuis vast zitten zonder hun vrienden te kunnen zien.
In de komende weken zul je gedragsproblemen zien ontstaan. Of dat nou angst is of boosheid of
protest omdat ze niets "normaals" kunnen doen - het komt er aan. Ze gaan meer "meltdowns"
krijgen, tegendraads gedrag vertonen en misschien woede aanvallen krijgen in de komende weken.
Dit is normaal en te verwachten onder deze omstandigheden.
Waar kinderen nu behoefte aan hebben is om zich veilig en geliefd te voelen. Het idee dat het
allemaal goed gaat komen.
Dit kan betekenen dat je het perfecte rooster moet gaan vergeten en je kinderen iets meer kind
moet laten zijn. Speel met ze, buiten (als dat kan). Bak koekjes en klieder met verf. Speel bordspellen
en kijk films. Ga samen experimenteren of zoek virtuele rondleidingen van musea dierentuinen.
Begin een boek te lezen samen met het hele gezin.
Maak je geen zorgen over de achterstand op school. Alle kinderen zitten in hetzelfde schuitje en
zullen het allemaal wel redden. Als we terug zijn in het klaslokaal gaan we hun koers corrigeren en ze
tegemoetkomen op hun niveau. Leraren zijn hier experts in!
Ga geen ruzie met ze maken omdat ze geen zin hebben in rekenen. Ga niet tegen ze schreeuwen als
ze niet het rooster volgen.
Als ik jullie één ding kan meegegeven dan is het dit: als dit allemaal afgelopen is, is de mentale
gezondheid van je kind veel belangrijker dan hun academisch niveau. En hoe ze zich nu voelen zal ze
veel langer bijblijven dan het leerwerk dat ze gedaan hebben in die weken.
Hou dat in gedachten iedere komende dag.
Ik wens jullie allemaal veel gezondheid!
Jan Bak
directeur van de Koningin Emmaschool Vivente

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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