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Beste ouders,
Februari is al weer begonnen. Tijd voor weer een nieuw Scheepsjournaal. We zijn als school
volop in beweging en dat is fijn om te zien en mee te maken.
Afgelopen week waren er weer twee stakingsdagen in het onderwijs. Wij hebben deze dagen
ook gebruikt om te laten zien dat het werken met kinderen echt heel gaaf werk is. Ook is het
super verantwoordelijk werk.
In dit Scheepsjournaal vindt u informatie over de tevredenheidspeilingen van afgelopen
najaar. We zijn erg blij met de respons van 58% van de ouders; een mooie score. U kunt
altijd ook tussendoor uw op-en aanmerkingen vertellen. Met elkaar willen we er voor zorgen
dat uw kinderen een fijne en veilige leeromgeving hebben.
Heel veel leesplezier gewenst!
Heeft u nog vragen, kom gerust even bij mij langs.
Hanneke Henneveld
Directeur CBS de Roerganger

Agenda februari 2020
3 feb 2020
3 feb 2020
6 feb 2020
10-14 feb
17-21 feb 2020
24 feb 2020

Scoor een boek; bibliotheek info gr 6
Het nieuwe rapport gaat mee
Teamvergadering
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie
Studiedag

Koningsspelen 17 april ipv 24; graag aanpassen in de agenda
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Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:

Week 6: 3-7 feb 2020
Week 7:10-14 feb 2020
Week 8/9: 17-28 feb 2020

Wees niet bezorgd, Matteüs 6:25-34
Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27
De zieke knecht, Matteüs 8:5-13
De storm op het meer, Matteüs 8:23-27
Twee bezetenen, Matteüs 8:28-34
De genezing van een verlamde, Matteüs 9:1-8
De roeping van Matteüs, Matteüs 9:9-13
Het dochtertje van Jaïrus, Matteüs 9:18-26
Blinde mensen gaan zien, Matteüs 9:27-31

Vanuit het team
Op maandag 27 januari is Hannah Boonstra begonnen met haar LIO stage in groep 7. LIO
betekent: leraar in opleiding. Het is de eindfase van de pabo opleiding. Hannah geeft 3
dagen zelfstandig les met coaching van Cees Haga. Cees doet in die tijd ook andere klussen
voor school. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
In groep 4 is Jeltje de Boer werkzaam. Zij is in blijde verwachting. Na de meivakantie gaat
haar verlof in. We zijn nu al bezig met het zoeken van vervanging omdat we zo min mogelijk
onrust willen in school. We houden u op de hoogte.
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Vanaf deze week is er extra ondersteuning voor groep 3a. Dit is voor een leerling die veel 1-1
wordt begeleid, zodat de groep in alle rust verder les kan krijgen van de eigen leerkrachten.
Het is jammer dat sommige kinderen tijdelijk in de knel raken. Daarbij is het fijn dat we
binnen Meilan Support snel extra hulp en middelen krijgen om dit voor een kind op te lossen
binnen de veilige setting van de school. U kunt de komende tijd dus nieuwe gezichten
binnen de school zien; dit zijn Jelmer Wayer en Martje Zijlstra als ondersteuners in groep 3.
Voorstellen:
Even voorstellen....
Alweer een week of vier ben ik nu aan de slag in groep 4 op de Roerganger. Een leuke nieuwe
uitdaging. De ouders van groep 4 heb ik bijna allemaal al even gezien, maar voor anderen ben ik
misschien nog een nieuw gezicht. Daarom stel ik me graag even aan jullie voor. Ik ben Jeltje de Boer,
32 jaar en ik woon met mijn man en kinderen in Sint Nicolaasga. We hebben twee zoons Hidde van 6
en Steven van 3 jaar en we verwachten in juni van dit jaar ons derde kindje. Ik hou erg van
gezelligheid en heb dan ook graag vrienden of familie over de vloer. Verder geniet ik van een
wandeling in het bos of van een goed boek. En ik ben erg graag aan het bakken. Taarten, cupcakes en
allerlei lekkers.
Voorheen werkte ik op een andere school van CBO-Meilan in Joure. Nu was het tijd voor een nieuwe
uitdaging en een nieuwe plek. Ik hoop het erg naar mijn zin te krijgen hier op de Roerganger. Graag
tot ziens op school.
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Jongeren op gezond gewicht/ JOGG

We hebben een aanvraag gedaan voor het pakket met zaden voor onze 4 moestuinbakken in
onze patio. Op moment van schrijven weet ik nog niet hoe de gezamenlijke moestuin bij de
Einekoer gaat lopen. Dit wordt vervolgd. Binnenkort is er weer overleg met de andere 4
scholen op De Greiden. Op de agenda staat dan o.a het spelen in de wijk, vernielingen in de
wijk en het parkeren bij de scholen.

Vanuit de OR
De afgelopen periode tussen het laatste Scheepsjournaal en nu zijn er niet veel activiteiten geweest
waarbij de inzet van de ouderraad noodzakelijk was.
Dit betekent niet dat dat wij niet stil hebben gezeten. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest om de
afgelopen activiteiten te evalueren en waar nodig de draaiboeken van deze activiteiten bij te werken.
Met deze draaiboeken zorgen wij er voor dat bij overdracht naar nieuwe OR-leden zij niet opnieuw
het wiel hoeven uit te vinden.
Voor de komende periode gaan wij ons bezig houden met Pasen..... ja het is al weer bijna zover.
Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar een verkeersregelaar 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.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Gebedsgroep

Heeft u gebedspunten? Stop ze in de bus

Scoor een boek

In groep 6 zijn we begonnen met een leesstimuleringsproject vanuit de bibliotheek. Vandaag
was de aftrap en daarna komt: scoren, rust, scoren en fluitsignaal. Uiteindelijk gaat het om
meet elkaar zoveel mogelijk boeken lezen. We zijn benieuwd; lezen is leuk!!

Schoolschoonmaak
Op 29 januari was de schoolschoonmaak. Hierna heb ik meerdere signalen gekregen dat het
beslist niet schoon is in de school. Ik heb hier al regelmatig contact over met ons kantoor en
het schoonmaakbedrijf. Als school kunnen we er zelf ook iets aan doen. Onze
schoolschoonmaakster heeft beperkte tijd en dan is het wel handig dat we als school de boel
zo goed en netjes mogelijk achterlaten. We hebben nu ingevoerd dat de kinderen de
schoenen uitdoen in school. Ze nemen van de velden zoveel zand mee naar binnen. De
klassen lijken wel zandbakken…en dit is ook nog eens heel slecht voor de waslaag die op de

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

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

HET SCHEEPSJOURNAAL
De Roerganger

februari 2020

vloer is aangebracht. Na de pauzes gaan de schoenen onder de kapstok. Kinderen kunnen op
hun gymschoenen in school of op pantoffels (die dan in de luizenzakken bewaard worden).
Zo blijven de lokalen schoner, de gangen zijn ook makkelijk aan te vegen. We leren de
kinderen de schoenen buiten af te stampen ipv op de inloopmatten. We hopen op uw
medewerking: sloffen of gymschoenen hele week op school.

Parkeren
In de afgelopen weken zijn er al 3 keer spiegels van de geparkeerde auto’s afgereden. We
willen er nogmaals op wijzen dat binnen de schoolzone (gele belijning) niet geparkeerd mag
worden. Ook bij de uitritten van de buren en bij de schuine kant bij de trottoirs kan niet
geparkeerd worden. Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school. Komt u met de
auto; hou dan rekening met bovenstaande. Nu zijn het spiegels (wat ook zeker niet fijn is)
maar we moeten er voor waken dat er persoonlijke ongelukken komen.
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tevredenheidspeilingen
Oudertevredenheid actiepunt
Voorzieningen 7.6 (7.8)
- Geschikt schoolgebouw
- Goede sportfaciliteiten
Communicatie 7.5 (7.5)
- Tijdig informeren bij problemen
Gepersonaliseerd leren 7.4 (7.0)
- Voldoende aandacht voor leerlingen met
problemen
Algemene ontwikkeling
- Aandacht voor talenten van leerlingen
Onderwijs
- Wijze van toetsen
- Zenuwen bij toetsen
- Gehechte waarde aan toetsen
Sfeer en veiligheid op school blijven altijd
aandachtspunt omdat we het belangrijk vinden
dat iedereen zich goed en veilig voelt op school.

leerlingenpeiling

actiepunt
Voorzieningen 8.5 (8.0)
- School is schoon en netjes
Onderwijs 8.4 (8.3)
- Leren hoe het beste te leren
Leerlingenraad (8.1)
- Weet wat leerlingenraad doet 6.3
Praktische vaardigheden 7.9 (7.6)
- Betrouwbare info vinden op internet
Sociale veiligheid
- Kinderen leven de regels na
Toetsen
- Zenuwen bij toets 5.7
BSO

Hierboven ziet u de punten die als actiepunten uit de ouderpeiling en de leerlingenpeiling
zijn gekomen. We hebben een planning gemaakt hoe we dit in de komende maanden met
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elkaar gaan bespreken en uitwerken. Ook in de MR is het een bespreekpunt en bij de
leerlingenraad. De aandachtspunten uit de teampeiling worden in het team ook besproken.

rapportfolio
Op 3 feb komt het nieuwe rapport mee naar huis. We hopen dat het voor iedereen duidelijk
is. Mocht u toch vragen hebben, kunt u de powerpoint nog nakijken die ik op 16 januari met
alle ouders heb gedeeld. Ons doel is dat we voor alle leerlingen de persoonlijke groei in
beeld brengen. In de rapportgesprekken worden de vorderingen en het welzijn en
welbevinden van uw kind besproken. De intekenlijsten hangen vanaf maandagmiddag 3 feb
in de school. Ik wens iedereen goede gesprekken toe.

Het oude rapport komt ook weer mee naar huis. We hebben het niet bij elkaar gevoegd in
het nieuwe mapje; dat zag er toch niet zo mooi uit. U kunt het oude rapport van uw kind
gewoon thuis bewaren.
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