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Beste ouders,
Het is al weer december. De maand waarin we zowel Sinterklaas als Kerstfeest vieren. Voor
kinderen ( en team) een maand met een vol en druk programma. Na Sinterklaas gaan we
verder met de voorbereidingen voor het kerstfeest. Dit jaar vieren we dat op
donderdagavond 19 dec om 19 uur in Trinitas. U bent van harte uitgenodigd. In de
kerstviering zullen hoop, toekomst en wonderen centraal staan. Omdat deze viering als
schooltijd wordt gezien en we iedereen hier verwachten, compenseren we deze op een later
tijdstip , te weten op 19 juni. Dat lijkt nog ver weg, maar deze dag staat al als vrije dag voor
de kinderen in de agenda/ kalender.
In deze nieuwsbrief leest u weer allerlei informatie over school, personeel en activiteiten uit
onze schoolomgeving. We wensen u veel leesplezier. Ik sluit dit voorwoord af met een
gebed, passend in de adventstijd.
God,
Elke dag staan de kranten vol met onrecht en geweld.
Toch stuurt U ook mensen die Uw liefde laten zien.
Ondanks alles geloven wij dat U de wereld vasthoudt
En omziet naar Uw kinderen. U bent het licht in de nacht.

Heeft u nog vragen, kom gerust even bij mij langs.
Hanneke Henneveld
Directeur CBS de Roerganger
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Agenda December 2019
5 december
11 december
19 december
Week 51
20 december

6 januari 2020

Sinterklaas op school
Schaatsfestijn Thialf ( na schoolse activiteit)
Kerstviering in Trinitas om 19 uur
De groepen 7 en 8 gaan naar kerstmusical Bornego college
Foute Kersttruiendag
Gewone schooltijden deze dag;
Kerstvakantie start om 14.15 uur voor de groepen 4-8
Kerstvakantie start om 12.15 uur voor de groepen 2 en 3
We starten met koffie voor alle ouders en een sportieve actie voor
de kinderen; iedereen welkom op het schoolplein

Inhoud van deze nieuwsbrief
Voorwoord
Agenda december
Inhoud Nieuwsbrief
Leesrooster
Vanuit het team
JOGG
Schoenendoosactie
Kinderpostzegels
Gebedsgroep
Sportieve activiteit in kerstvakantie
Steam
Vertrouwenspersonen
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Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:

Week 49: 2 t/m 6 december 2019

Week 50: 9 t/m 13 december 2019

Week 51: 16 t/m 20 december 2019

Week 2: 6-10 januari 2020

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

(groep 5-8): Een stem in de woestijn, Jesaja
40:1-11
Zacharias brengt een offer, Lucas 1:5-25
Maria krijgt bezoek, Lucas 1:26-38
(groep 5-8): De geboorte van de Messias,
Jesaja 8:23 – 9:6
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-39
Jezus in de tempel, Lucas 2:40-52
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Vanuit het team
Vanuit het team is er weer van alles te melden. We zijn blij dat Abie Bruinenberg langzaam
weer wat taken gaat oppakken. Zij werkt in de maand december 2x2 uren per week. Ze
begeleidt dan individuele leerlingen en groepjes.
Inge Birthe Nijmeijer is weer begonnen met werken na het bevallingsverlof. Welkom terug!
Ronja Buijsman heeft afscheid genomen en zij werkt nu op een basisschool in Joure.
In groep 4 krijgen we Jeltje de Boer als nieuwe collega. Jeltje is nu nog werkzaam op een
collegaschool in Joure. Ze heeft veel zin om bij ons te starten. Nog voor de kerstvakantie
komt ze al eens even meedraaien in de groep. Gea van Sleen kan zo lang nog vervangen en
dat is erg fijn voor de rust in de groep. Froukje Bokhorst en Gea van Sleen hebben de
leerlingen van groep 4 goed in beeld.
U heeft vast ook de vacature in groep 8 gezien. Derrick Feenstra heeft gesolliciteerd op de
baan bij Technium en die baan heeft hij gekregen. Dit houdt voor ons in dat hij De
Roerganger gaat verlaten. Aanstaande vrijdag 6 december hebben we sollicitatiegesprekken
met kandidaten voor de baan in onze groep 8. Het is nooit handig om in een lopend
schooljaar van baan te wisselen of vacatures te vervullen. Zeker in deze tijd van krapte op de
arbeidsmarkt is het wel een uitdaging. We hebben alle vertrouwen in een goede afloop. In
de nieuwsbrief van januari hoop ik hier verder uitsluitsel over te geven.
Doete Samplonius is in de herfstvakantie geopereerd. Ze herstelt goed. In week 51 komt ze
weer rustig wat taken oppakken en dan is ze in januari weer volledig terug op haar vaste
werkdagen. Aniek van Hes en Marjan Steneker werken nu samen in groep 3b en dat loopt
erg plezierig.
Een luxe “probleem” hebben we in groep 1. De unit is een fijne oplossing voor onze met
ruimte kampende school maar we merken dat het erg vol is. Groep 1 bestaat nu al uit 28
leerlingen. Hier zijn we blij mee. We hebben een aanvraag gedaan voor een extra leerkracht.
Ook dit hoort u wanneer we hier meer over weten. Naar verwachting groeit groep 1 tot 36
leerlingen. Splitsen of verdelen , ruimtes handig benutten zijn allemaal opties waar we nu
over aan het brainstormen zijn.
Nog even een agenda item: ik heb een fout gemaakt in de kalender mbt de koningsspelen. In
de kalender staat 24 april maar dit moet zijn vrijdag 17 april; dit is de landelijke datum.
Wijzigt u dit in de kalender en of uw eigen agenda?!
U ziet het; het is nooit saai in het onderwijs.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Jongeren op gezond gewicht/ JOGG
Onlangs is er een ouderpanel geweest over het onderwerp Voeding. Met de 5 scholen op de
Greiden werken we aan dit onderdeel van De Gezonde School. Onze school heeft de subsidie
ook toegekend gekregen. We spraken met elkaar over gezond trakteren, de inhoud van de
lunchtrommel en hoe je met elkaar iets viert. Verdere informatie wordt nog verwerkt en er
gaat uiteindelijk beleid geformuleerd worden op de 5 scholen. Wat we nu al kunnen zeggen
is dat het niet nodig is snoep mee naar school te geven. In de sint maarten tijd en
sinterklaasperiode kan het makkelijk gebeuren om iets van het gekregen snoep mee te
geven, maar het is echt niet wenselijk.
Aankondiging Kinderkookschool
Tegenwoordig zijn er veel kookprogramma’s op tv, ook programma’s doe speciaal zijn
gericht op kinderen. Koken, ook onder kinderen, wordt steeds populairder. Koken is ook
gewoon heel leuk. Daarom zet JOGG, samen met partners, de ‘gezonde’ kinderkookschool
op voor de wijken Greiden en Akkers.
De kinderkookschool bestaat uit een cursus van acht kookworkshops en één tot twee
externe bezoeken. Hier leren de kinderen (groep 6/7/8) hoe ze zelf een gezonde maaltijd
kunnen klaarmaken en iets voor tussendoor. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan
de Schijf van Vijf, Eetculturen, seizoensgroente en –fruit enzovoort. De kinderen krijgen
allemaal een eigen werk- en receptenboek en ontvangen aan het eind van de cursus een
SuperChefs-certificaat!
De kinderkookschool zal plaatsvinden in het wijkcentrum De As. Per cursus kunnen max 15
kinderen deelnemen. Het streven is dat kinderen zich (kosteloos) in de maand januari 2020
kunnen aanmelden. Ook is het streven om januari/begin februari 2020 de kinderkookschool
van start kan gaan. Meer informatie hierover volgt.
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Schoenendozen actie GAIN
Afgelopen vrijdag zijn er 86 schoenen dozen ingeleverd. Alle gulle gevers hartelijk bedankt!
De dozen voor deze actie gaan naar kinderen in Malawi, Siërra Leone, Togo, Roemenië,
Moldavië. Ook gaan er dozen naar de vluchtelingen op de Griekse eilanden.

Kinderpostzegels
We hebben als Roerganger inmiddels zo vaak meegedaan
met deze mooie actie ( al 26 jaar) dat we een gouden
certificaat hebben ontvangen. Als Roerganger hebben we
€4074 opgehaald; wat een prachtig bedrag! We bedanken
iedereen voor de bestellingen en de leerlingen van de
groepen 7 en 8 voor de tijd die ze in deze actie hebben
gestoken.
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gebedsgroep
Onze gebedsgroep kan wel een aantal extra deelnemers gebruiken. Om de week komen ze
op donderdagochtend bij elkaar bij iemand thuis. Met elkaar wordt er gebeden voor
situaties van school. Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling? Neem dan even
contact op met mij: directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl

Sportieve activiteit
In de kerstvakantie is er een leuke activiteit in Sportstad. Info en
inschrijven via: jongeroranje.nl
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STEAM
Groep 4 gaat op dinsdag 10 december naar het Steampoint. Van 8.30-12.00 uur. Omdat de
indelingen worden bepaald door het Steampoint , hebben we als school niet veel invloed op
de maand waarin we als groep worden uitgenodigd. De lessen worden daar ontworpen en
dan worden de scholen uitgenodigd. De groepen 4 van de 15 Meilan scholen worden nu
uitgenodigd om deze lesochtenden te volgen.

vertrouwenspersonen
Vanuit onze school zijn er twee vertrouwenspersonen:
In het team is dit Elsbeth Schoonhoven e.schoonhoven@cbo-meilan.nl
en vanuit de ouders is het Janneke Buisman vjbuisman@ziggo.nl Op onze website vindt u
meer informatie over de rol en functie van de vertrouwenspersoon.
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