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Beste ouders,
Een extra editie van het Scheepsjournaal:
We zijn op school bezig met een nieuw rapport. Dit is de afronding van ons proces hoe we
met elkaar school willen zijn, hoe we zorg en hulp verlenen, hoe we denken over
zorgleerlingen, hoe we beoordelen en toetsen; kortom; hoe we Roerganger willen zijn. In dit
proces kregen we te maken met een ontwerper die het rapportfolio ging ontwerpen naar
onze ideeën. Hij heeft ook het logo aangepast en dit gaan we met ingang van januari dan
ook gebruiken. Hier vindt u dit logo alvast: een kleurrijke school met mensen(kinderen) die
elkaar bij de hand nemen en samen het roer vormen.

Nieuws over de vacatures:
We hebben een vacature uitgezet in groep 8. Meester Derrick had gesolliciteerd naar de
baan bij Technium. Na de overdracht is Derrick er verder over gaan nadenken en hij heeft
besloten er vanaf te zien vanwege de administratieve en organisatorische kant hoewel de
kant van techniek en het werken met bovenbouwkinderen in VO locaties hem nog steeds erg
aantrekt. Dit betekent dat Derrick dit jaar groep 8 op De Roerganger afmaakt.
De proefles hebben we maandag wel door laten gaan. De kandidaat is zeer geschikt
bevonden en we hebben binnen Meilan gevraagd of er een plek voor deze bevlogen
leerkracht gevonden kan worden. De uitkomst hiervan weet ik nog niet. Voor groep 8 geeft
het veel rust en duidelijkheid. De zaken rondom afscheid groep 8 en kamp etc worden nu
weer verder gecoördineerd door Derrick.
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In groep 1 hebben we momenteel 28 kleuters en de komende maanden groeit deze groep
verder. Dat is prachtig! De nieuwe unit is een mooie ruimte maar niet geschikt voor 36
kleuters. We mogen daarom al in een vroeg stadium de groep splitsen. De vacature is vorige
week uitgezet en er zijn al meerdere reacties binnen gekomen. Hillegonda en de nieuwe
collega gaan met elkaar de groep splitsen. Natuurlijk houden we rekening met vriendjes en
vriendinnetjes. Ook blijven de kinderen elkaar zien bij gym en bij het buiten spelen tussen de
middag. We verwachten dat we zo beter tegemoet kunnen komen aan de
ontwikkelbehoeften van de kinderen. Voor de leerkrachten zal de nieuwe situatie beter te
overzien zijn. Goed overleg en een inhoudelijk goede overdracht blijven onontbeerlijk!
In groep 4 start 6 januari de nieuwe juf; Jeltje de Boer. U kunt bij de inloop ( na de sportieve
opening) maandag haar een hand geven en kennismaken.
We willen ook op deze plek juf Gea van Sleen heel hartelijk bedanken voor haar inzet in onze
groep 4 in de afgelopen periode.

Ook op deze plek willen we Phileine Dekker een heel goede schooltijd wensen op haar
nieuwe school. We gaan je missen. We hopen dat je snel zult wennen en veel vrienden zult
krijgen. Kom maar vaak nog even bij ons op bezoek!!
6 januari starten we het nieuwe kalenderjaar 2020. Dit doen we sportief! Kinderen mogen in
trainingspak komen ( als ze dat hebben, niet voor aanschaffen hoor)

Fijne vakantie en tot 6 januari
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