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Beste ouders,
Begin maart heb ik een Scheepsjournaal met u gedeeld. Op dat moment wisten we wel van
Corona, maar niet dat we op zo’n korte termijn ook drastische maatregelen in Nederland
moesten nemen.
Inmiddels gaan we de tweede week thuiswerken in. Wat is het voor ons wennen om dit voor
elkaar te krijgen. Wat is het wennen voor u om dit thuis vorm te geven. Afgelopen maandag
en dinsdag is er al keihard gewerkt om de weektaken voor elkaar te maken. Na het
uitgiftemoment op dinsdag en de inlogproblemen hier en daar op woensdag , merkten we
vanaf donderdag dat er een beetje rust kwam.
We zijn erg blij met de hulp die van alle kanten komt: uitgeverijen en software leveranciers
geven gratis licenties etc. Als team verzamelen we allerlei handige sites en zo nodig delen we
dat met u in de weektaken.
Afgelopen vrijdag hebben we met het team geëvalueerd via beeldbellen in TEAMS. Van een
aantal ouders had ik info gekregen over het thuiswerken en ook waren ouders die met
leerkrachten contact hadden gezocht over het thuisonderwijs. Fijn om zo samen te werken.
We begrepen van een aantal ouders dat er kinderen zijn die denken dat het vakantie is; dat
is het zeer zeker niet. Daarom willen we ook nauw contact houden om vorderingen/
voortgang en zeker ook welbevinden in beeld te houden. We hebben als team een aantal
afspraken gemaakt en deze zullen met u gedeeld worden. Heeft u nog vragen; mail me dan
op : directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl
Hanneke Henneveld
Directeur CBS de Roerganger
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Gebed van Fransiscus:
God,
Laat mij een instrument zijn
Van uw vrede
Waar haat heerst
Laat mij liefde zaaien
Waar onrecht is
Vergeving schenken
Waar ruzie is, eensgezindheid
Waar twijfel is, vertrouwen
Waar wanhoop is, hoop
Waar duisternis is, licht
Waar droefheid is, vreugde
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Ter overdenking
Op een site voor thuisonderwijs voor professionals vond ik het volgende stuk; ter bezinning:
geschreven door een leerkracht/moeder:
We staan met z’n allen aan het begin (want dat is het nog steeds) van een ongekende taak.
Mensen van thuis uit onderwijzen; kinderen interesse laten houden voor de schoonheid van
letters, de rijkdom van getallen en de liefde voor de wereld om ons heen.
Normaal doen wij dat in georganiseerde ruimtes (mag je verwachten) in een professionele
omgeving, waarbij wij allemaal wel eens het punt bereiken dat we het even niet meer weten
of zien zitten. Dat ene kind dat weer iets heeft gedaan dat niet in de planning van je dag
past; die ene som die je niet uitgelegd krijgt aan die lieve leerling, die letter die verkeerd
geschreven blijft bij dat zo intens hard werkende kindje. We kunnen dan bij onze
professionele collega’s terecht, die ons er dan even doorheen slepen; hetzij met een flauwe
grap dan wel een welgemeend advies.
Ik heb afgelopen week in de thuis situatie die ook voor mij nieuw is; het thuis moeten blijven
(ik ben risico patiënt met m’n zware astma) en daarbij ik kom uit Brabant en werk in Zuid
Holland, tel uit je winst, opgepast op een aantal kindjes van vrienden/bekenden/familie en
wat mensen in mijn omgeving van onderwijs advies voorzien. Gewoon tips hoe je iets uit kan
leggen.
Daarbij valt mij een ding op; hoe ijverig we zijn met z’n allen. En ik bedoel het in dit kader
eens niet als een compliment. Denk je even in wat wij verlangen van
kinderen/ouders/verzorgers en onszelf. We denken maar dat als we een en ander duidelijk
op papier zetten dat ouders er wel weg mee kunnen. Ik had vanavond een familielid aan de
telefoon, daar was vanavond werkelijk de p***** uitgebroken. En niet omdat het lieve kind
des huizes een paar sommen moest maken, of wat moest lezen, nee omdat de juf op
vrijdagavond alvast het werk voor volgende week had verstuurd. (Altijd fijn voor de
plichtsgetrouwe kindjes die alles lief maken en voor het weekend al klaar waren met de rest
van het werk). Moeder des huizes had een en ander even doorgenomen en naast haar eigen
werkrooster gelegd, een verpleegkundige op een Corona afdeling in een ziekenhuis. Ze
kwam tot de conclusie dat ze op school wellicht niet helemaal voor ogen hadden wat er thuis
gebeurde momenteel. (Ik heb hier serieuze censuur op de woordkeuze toegepast).
Ter illustratie van een van de laatste rekenlessen in thuis onderwijs. De leerling thuis moest
sommen maken met verhaaltjes, er zitten 45 mensen in de bus , er stappen er 9 uit —>
welke som hoort hierbij? Moeder gaat boodschappen doen na lange dienst, vader werkt
gelukkig thuis en kan dus helpen (gaan wij vanuit). Tijdens het maken van de som wordt
vader echter gebeld, een storing die opgelost moet worden. 45 min werk aan de telefoon.
Gevolg, kind in paniek dikke tranen, gefrustreerd en verdrietig dat de som niet gelukt is.
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Moeder komt thuis, krijgt volle laag van kind, moed zakt moeders in de schoenen. Ze belt
met aantal vriendinnen en bij een aantal gaat het wel, maar bij groot aantal is dit toch wel
een herkenbaar verhaal.
We zitten in het weekend na week 1!
Als we allemaal eens wat rustiger aan doen, de kinderen lopen wellicht een achterstand
op...dat gaat werk vergen om bijgespijkerd te worden....... VAN DE PROFESSIONAL! niet van
papa en mama die ook nieuw zijn in deze situatie. Ik ben trots op alle initiatieven, ik ben
trots op hard werkende collega’s, maar een beetje gezond verstand kan niet zo heel veel
kwaad mensen, en wat acceptatie van de situatie ook niet.
We hebben pas de eerste 3 km van de marathon (triathlon) gelopen!
Succes weer komende week!

Agenda maart 2020
Tot in ieder geval 6 april is de school gesloten. Mocht er verandering komen, dan
communiceren we dat op tijd.
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Leesrooster volgens de methode Kind op Maandag
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:
Week 10: 2-6 maart 2020

Week 11: 9-13 maart 2020

Week 12: 16-20 maart 2020

Week 13: 23-27 maart 2020

Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit, Matteüs 10:1 – 11:1
De zaaier, Matteüs 13:1-9
Het koninkrijk van de hemel, Matteüs 13:44-52
Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21
Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33
Petrus weet wie Jezus is, Matteüs 16:13-20
Petrus begrijpt het niet, Matteüs 16:21-28
De verheerlijking op de berg, Matteüs 17:1-13
De vis met de munt, Matteüs 17:24-27
Vergeven, Matteüs 18:21-35
Jezus volgen, Matteüs 19:16-30
De intocht in Jeruzalem, Matteüs 21:1-11

Helaas gaat de Palmpasenoptocht in het centrum van Heerenveen
ook niet door, maar dat hoeft u er niet van te weerhouden toch
een stok te versieren met uw kind/eren.

Vanuit het team
Afgelopen week waren er steeds nog wel collega’s op school, echter de komende periode zal
dat steeds minder zijn. School is dan per telefoon niet zo goed bereikbaar. Voor vragen over
het werk of voor contact is het handig om te mailen met de groepsleerkracht van uw kind.
Hij of zij zal per mail of telefonisch contact met u opnemen. Hieronder ziet u de verdeling
van de werkdagen en de mailadressen van de leerkrachten. Mocht een leerkracht met zijn of
haar eigen mobiel terug bellen en nummerherkenning staat wel aan, vragen we u hier
terughoudend in te zijn en het nummer niet te gebruiken om te appen en of te bellen.
Afspraak is: wij bellen u.
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Groep

maandag

Dinsdag

Woensdag Donderdag vrijdag

1
1
2
3b
3a
4
5
6

Aniek
Hillegonda
Janneke
Marjan
Jeltje
Jeltje
Ilse
Henja

Aniek
Hillegonda
Janneke
Doete
Jeltje
Jeltje
Ilse
Henja

Aniek
Hillegonda
Janneke
Doete
Jeltje
Jeltje
Inge Birthe
Henja
Annet
Hannah
Derrick

7
Hannah
Hannah
8
Derrick
Derrick
Aniek van Hes➔ a.vanhes@cbo-meilan.nl

Aniek
Hillegonda
Janneke
Doete
Jeltje
Froukje
Inge Birthe
Annet

Janneke
Marjan
Elsbeth
Froukje
Inge Birthe
Annet

Cees
Derrick

Cees
Jelmer

Hillegonda vd Kooij➔ H.vandekooij@cbo-meilan.nl
Janneke Hiemstra➔ J.hiemstra@cbo-meilan.nl
Marjan Steneker➔ m.steneker@cbo-meilan.nl
Doete Samplonius➔ d.samplonius@cbo-meilan.nl
Jeltje Boersma➔ j.boersma@cbo-meilan.nl
Elsbeth Schoonhoven➔ e.schoonhoven@cbo-meilan.nl
Jeltje de Boer-jelsma➔ j.jelsma@cbo-meilan.nl
Froukje Bokhorst➔ f.bokhorst@cbo-meilan.nl
Ilse Siems➔ i.siems@cbo-meilan.nl
Inge Birthe Nijmeijer➔ i.nijmeijer@cbo-meilan.nl
Henja Zeeders: h.zeeders@cbo-meilan.n;
Annet Monkel➔ a.monkel@cbo-meilan.nl
Hannah Boonstra➔ h.boonstra@cbo-meilan.nl
Cees Haga➔ c.haga@cbo-meilan.nl
Derrick feenstra➔ d.feesntra@cbo-meilan.nl

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

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

HET SCHEEPSJOURNAAL
De Roerganger

maart 2020

Jelmer Toornstra➔ J.toornstra@cbo-meilan.nl
Directeur: Hanneke Henneveld➔ directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl
Intern Begeleider: Claudetta Kram➔ c.kram@cbo-meilan.nl

Afspraken welke we maakten na de eerste evaluatie op vrijdag 20 maart:
-

-

-

-

Maandag komt er een extra Scheepsjournaal ➔ actie Hanneke
Aanstaande maandag voor 10 uur zal iedereen de nieuwe weektaak mailen; graag in helder
overzicht wat er per dag gedaan kan worden , met een begeleidende instructie mail/ brief
aan de leerlingen/ ouders, ook klasbord in de gaten houden.
Zo min mogelijk afzonderlijke mails sturen
Belrondje: iedere leerling wordt minimaal 1x in de week persoonlijk gebeld. ( met duo
verdelen)
Inge Birthe zoekt contact met Heutink om ZOOM te starten: we willen graag met ZOOM gaan
werken omdat we op die manier beeldbellen kunnen met de eigen groep. (Teams werkt niet
voor kinderen omdat we niet voor iedereen een office pakket hebben)
Claudetta houdt als IB ook contact met een aantal gezinnen
We gaan geen uitgifte moment meer doen van materialen.
Komende week bij team inventariseren hoe we zo goed mogelijk zicht houden op
vorderingen/ activiteiten van leerlingen.
Leerkrachten beantwoorden de mails van ouders tussen 10-14 uur. Indien nodig kan een
leerkracht met individuele gezinnen ook buiten die tijd contact hebben, maar dit is een
uitzondering.
Een werkpakket mag per dag niet meer dan drie uren in beslag nemen. (gemiddeld)

Wat doen de leerkrachten na 14 uur?? Dat vraagt u zich misschien af: er is toch nog vrij veel contact
met afzonderlijke kinderen en collega’s. Er moet werk worden uitgezocht , men moet zich verdiepen
in online lesgeven, methoden en werken op afstand. We zien dat nu de urgentie hoog is, er ook snel
stappen gemaakt kunnen worden. Er wordt feedback gegeven op gemaakt werk. We overleggen met
elkaar via mail, app en via TEAMS. Nu verdiepen we ons in ZOOM.us; we willen zo graag ook even live
met de kinderen contact; bijvoorbeeld om een dictee te doen, een verhaaltje te lezen, even te horen
hoe het gaat, een som uit te leggen of het dagprogramma door te nemen of gewoon zomaar even
contact…
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Corona informatie
Handen wassen: waarom dit zo belangrijk is…uitgelegd in een proefje
https://youtu.be/MmMvE-uP1Ks
Wat vertel je kinderen? Op deze site staan wel wat tips; pas op dat we de kinderen niet bang
maken…
https://www.mamas-mind.nl/coronavirus-wat-vertel-je-kinderen/
Nog steeds zien we kinderen samen spelen en dicht op elkaar zitten, nog steeds zijn er
volwassenen niet weinig afstand houden. De richtlijnen zijn er niet voor niks. Ook hier willen
we graag dat het aantal besmettingen zo laag mogelijk zal blijven. In Friesland gaat het
redelijk goed, maar daar moeten we niet overmoedig van worden. Gisteren was er niet voor
niets een ALERT.Daar zijn de richtlijnen voor gemaakt. Van een paar ouders heb ik begrepen
dat de sociale contacten beperkt worden tot 1 vast vriendje of vriendinnetje. Ik begrijp heel
goed dat het erg lastig is om sociaal fysiek contact te beperken. (vind ik als moeder ook)
Toch is het nu nodig. onderstaande graphic verduidelijkt wel:
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Aldus personeel van De Tjongerschans
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Foto’s van thuiswerkende kinderen:
Lastig hoor huiswerk maken wanneer de kat op je
werk gaat liggen…
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Ook bij je moeder de vinger opsteken om te vragen of je naar
de wc mag…
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Gebedsgroep
In deze moeilijke tijd zijn er genoeg gebedspunten…en dankpunten
Een idee is misschien van de punten waar de dankbaar voor bent, kaartjes te maken en deze
in een paastak te hangen.

Coornhertstate
We hebben al een hele dikke envelop bij de buren aan de overkant gebracht. De envelop
blijft een paar dagen dicht zitten omdat we ook via kaarten besmetting kunnen
overbrengen. De brievenbus hangt bij de hoofdingang van school.

Prijsvraag voetbal
Deze wedstrijd is uitgesteld…helaas heeft ook niemand meegedaan aan de wedstrijd….
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