Het Scheepsjournaal

DE ROERGANGER
Beste ouders,
Voor u ligt het nieuwe scheepsjournaal van deze maand; september 2018. Zijn er
nog vragen en/of opmerkingen na het lezen van Het Scheepsjournaal: kom gerust
langs.
De verschijningsdatum voor de volgende uitgave is 4 weken na dit Scheepsjournaal,
dus begin oktober.
Maandag zijn we weer gestart; wat voelde het goed in alle groepen. Heerlijk om
iedereen weer te zien na de vakantie. Een nieuw schooljaar met allerlei
veranderingen: nieuwe leerkrachten en nieuwe vakken; we zullen u allen bijpraten op
de informatie avonden. We hopen er met elkaar weer een fijn jaar van te maken!

Heeft u nog vragen , kom gerust even bij me langs.
Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
T: (0513) 62 58 51
E : directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl

a

Agenda
3 september
5 september
10 september
11 september
12 september
18 september
19 september
20 september
25 september
27 september
26 september

Start van het nieuwe schooljaar
PR moment typen op school
Deze week luizencontrole: per groep zijn er luizenpluizers
OR vergadering
Startdienst in Trinitas onder schooltijd
Biologie ochtend groep 8
Sportmiddag voor de groepen 6 en 7
Eerste typeles voor de groepen 7 en 8
Informatieavond
Informatieavond
Kinderpostzegels

Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:
Week 36 : 3 t/m 7 september 2018
Exodus 1 en 2
Wie ben jij eigenlijk?
Week 37 : 10-14 september 2018
Exodus 3:1-14 en Exodus 3: 15-4:21 en 27-31
Ik heb jou nodig!
Week 38 :17-21 september 2019
Exodus 5:1-11, Exodus 7-10, Exodus 12:29-42 Weg!
Week 39: 24-28 september 2018
Exodus 14:9-31, Exodus 15: 1-18, Exodus 15: 22-26
Wie kan ons redden?

Welkom:
Alle nieuwe leerlingen op onze school heten we welkom; de nieuwe 4 jarigen,
verhuisleerlingen, schoolwissel leerlingen…We hopen dat jullie je snel thuis voelen
op onze school!

Informatieavond
Zoals in de kalender staat hebben we op 25 en 27 september informatieavonden. In
onderstaand schema kunt u zien wanneer u verwacht wordt.
Er is 1 ronde per groep. U hoeft zich niet aan te melden, u bent van harte
uitgenodigd en welkom! De leerkrachten zullen vertellen over het reilen en zeilen in
de groepen. Ook is de avond bedoeld om kennis te maken met de leerkrachten.
Individuele vragen over uw kind kunnen een andere keer besproken worden tijdens
het spreekkwartier en de kennismakingsgesprekken.
25 september

19.00-20.00
Groep 3
Groep 7

27 september

Groep 8

20.00-21.00
Groep 2 tegelijk
Groep 5
Groep 4
Groep 6
Groep 1

Verlof
In de eerste twee weken na de zomervakantie mogen we geen verlof geven. Dit is
een wettelijke bepaling in de leerplichtwet. Voor het proces in de klas is dit belangrijk.
Graag tandartsbezoeken buiten schooltijd plannen. Verlof mbt weekendjes weg of
jubilea moeten altijd na instemming door schoolleiding en deze moeten op tijd
worden aangevraagd. (zie website Roerganger)

Voorstellen nieuwe collega’s:
-

Elsbeth Schoonhoven groep 3
Froukje Bokhorst groep 5
Marjan Steneker groep 2
Janny de Vries onderwijsassistent (volgende nieuwsbrief)
Elize timmer, LIO
Femke Visser , LIO
Jens Reijenga ,onderwijsassistent muziek stagiaire

Beste ouders en verzorgers,
Een aantal van u heeft mij vast al eens in school
gezien, want ik ben al sinds oktober vorig jaar
verbonden aan de Roerganger. Drie morgens in de
week was ik op school als begeleider van de
anderstalige kinderen, in het onderwijs ook wel
Nieuwelingen genoemd. Nu ik komend schooljaar ook
elke week, naast collega Jeltje, les ga geven aan groep
3, zal ik mij nog even nader aan u voorstellen.
Mijn naam is Elsbeth Schoonhoven, 49 jaar en ik woon
met mijn man Arjan in Nijeholtwolde, waar wij een
melkveebedrijf hebben. We hebben twee dochters en
een zoon.
Ik heb heel wat jaren als leerkracht basisonderwijs een parttimebaan gehad, daarna
een periode invalwerk gedaan op verschillende scholen in de regio en als
vrijwilligster geholpen bij de Nederlandse les/ inburgering Vluchtelingenwerk in
Heerenveen. Verder zing ik in een popkoor en probeer ik regelmatig te sporten.
Afgelopen jaar heb ik dus met veel plezier de Eritrese kinderen op de Roerganger
mogen begeleiden. Ontzettend fijn ook om met dit team te mogen werken. Komend
schooljaar zal ik op dinsdagmorgen aanwezig zijn voor de anderstaligen en ’s
middags ben ik samen met Jeltje in groep 3. Daarnaast sta ik elke vrijdag voor groep
3.
Een positieve, fijne sfeer en samenwerking tussen leerkracht, kind en ouders vind ik
een belangrijk uitgangspunt om uw kind te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Ik
heb er zin in!

Hallo allemaal, hierbij wil ik mij even voorstellen. Ik ben
Marjan Steneker, 29 jaar oud en sinds 5 jaar woonachtig
in Lemmer. Daar woon ik samen met mijn vriend Ben en
sinds een jaar zijn wij de trotse ouders van ons zoontje
Vince. Inmiddels ben ik op meerdere scholen aan het werk
geweest in verschillende groepen en heb ik nu ontzettend
veel zin om op de Roerganger in groep 2 aan het werk te
gaan. Jullie zullen mij hier tegenkomen op de maandag en
vrijdag en 1 keer per twee weken op donderdag.

Voor velen ben ik wel een bekend gezicht, maar toch wil ik me
nog even voorstellen. Ik ben Femke Visser en ik ben 24 jaar. Ik
woon samen met mijn vriend in Heerenveen. Hij staat ook voor
de klas, alleen dan op het voortgezet onderwijs in Meppel.
In december verwachten wij ons eerste kindje.
Ik start nu in groep 1 met mijn LIO-stage, ook wel eind stage
genoemd. Ik draai zelfstandig de groep en Hillegonda gaat mij
hierin begeleiden. Ik heb hier erg veel zin in. De stage rond ik in
november af.

Mijn naam is Elize Timmer, ik ben 22 jaar en woon in Balk.
Komend half jaar ben ik te vinden in groep 2 (Janneke), hier doe ik mijn LIO
stage. Naast De Roerganger werk ik in een winkel en ben ik graag in beweging.
Het allerleukste vak om te geven vind ik creatief. Ieder kind is uniek waardoor je
allerlei verschillende kunstwerken krijgt.
Dit schooljaar gaan we voor een gezellig jaar, waarbij ieder kind zijn of haar talent
ontdekt en/of verder ontwikkelt!

Nu de zomervakantie voorbij is mag ik op donderdag en
vrijdag lesgeven in groep 4. Ook ben ik vaak op dinsdag op school voor andere
taken.
Mijn naam is Froukje Bokhorst. Ik ben getrouwd met Arjan en we hebben twee
dochters. Lotta is 4 jaar en Vere is nu 8 maanden. We wonen nu alweer een paar
jaar in Oosterzee, vlakbij het Tjeukemeer.
In 2007 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Gouda en sindsdien sta ik voor de
klas. In 2010 ben ik daarnaast ook afgestudeerd voor de Masters Special
Educational Needs voor Remedial Teaching en ook voor Gespecialiseerd Leraar
Zorg. In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in alle groepen van de
basisschool, en in de midden- en bovenbouw van het speciaal onderwijs.
Naast mijn werk vind ik het leuk om in de tuin te werken, met vriendinnen fiets- en
wandeltochten te doen en lekker te koken.
Ik heb er ontzettend veel zin in om aan de slag te gaan op De Roerganger.

Ik zou mezelf graag aan u voor willen stellen. Mijn naam is Jens
Reijenga, ik ben 19 jaar oud en volg de opleiding Onderwijsassistent\muziek in
Drachten en ik loop de komende 20 weken stage bij jullie op school. Muziek maken is
mijn grootste hobby. Dit is het leukst om samen met anderen te doen. Daarom heb ik
super veel zin om de aankomende weken hopelijk zoveel mogelijk muziek met jullie
te maken.

Kanjertraining
Aan het begin van het nieuwe schooljaar steken we natuurlijk vooral in op
kennismaken en binding in de groepen. We vertellen de regels en afspraken. Zo
doen wij dat op De Roerganger…

Schoolkamp
Wat fijn dat we zo veel reacties kregen op onze vraag met betrekking tot het
schoolkamp.
We gaan er mee aan de slag. Voor de groepen 7 en 8 hebben we nu al besloten dat
deze groepen afzonderlijk op kamp gaan. We denken nog na over een kamp of
schoolreis in groep 7 na dit schooljaar (2019-2020; uit de antwoorden van de ouders
blijkt dit fifty fifty te zijn).
Omdat we de ouderbijdrage niet meer kunnen veranderen voor het huidige
schooljaar (dit moet na instemming MR), houden we de bedragen zoals ook op het
incassoformulier staat. Voor groep 7 is in de financiële bijdrage gerekend op kamp.
Hoe we het verder gaan invullen, hoort u zo snel als mogelijk is.

Typen op de basisschool
Op De Roerganger willen we kinderen opleiden voor de toekomst. Naast schrijven
willen we ze ook typen aanbieden als onderdeel van het lespakket van school. Dit
gaan we inpassen in het rooster voor groep 7. Omdat de huidige groep 8 dan “buiten
de boot” valt, mogen ook zij dit jaar meedoen met het typen.
Basisschoolkinderen die een goede cursus blind typen volgen, leren niet alleen
zonder te kijken snel woorden te typen, maar ook beter te spellen en mooiere
langere zinnen te schrijven. Door de typecursus wordt hun concentratie verder
gestimuleerd, wat ook een positieve invloed heeft bij de andere school lesuren. Dat
concluderen Nijmeegse onderzoekers in het vakblad “Levende Talen Tijdschrift” na
testen met 234 basisschoolkinderen.
Wat kunnen en kennen de kinderen na 22 lessen:
* Goede toetsenbord vaardigheid

o Accuratesse
o Snelheid
* Gebruik toetsenbord en zithouding
o Juiste manier gebruik van toetsenbord (tienvingerblindsysteem)
o Zithouding
* Enkele specifieke opdrachten goed te kunnen maken
o Verslag
o Brief volgens Nederlandse NeN-norm
o Memo
- Basis vaardigheden van Word, daar waar nodig is aanleren.

Naast uitleg en begeleiding van de typedocent tijdens de typ les, kan deze d.m.v. het
programma Typewriter de cursist ook tijdens het oefenen thuis “begeleiden”. De
berichtjes die de docent naar aanleiding van het gemaakte huiswerk in Typewriter
aan de cursist stuurt. Hiervan ontvangen de ouders ook automatisch via e- mail een
kopie. Op deze manier blijven ook ouders op de hoogte van de vorderingen van zijn
of haar kind.
Werkbelasting leerkrachten
Doordat alle 22 lessen door docenten van BA&T worden verzorgd, geeft dit de eigen
leerkracht de mogelijkheid om tijdens deze lessen andere werkzaamheden te doen.
Ervaring/reacties van andere scholen waar wij al enkele jaren de typelessen tijdens
schooltijd verzorgen geven aan dat het door de eigen leerkracht als heel prettig wordt
ervaren om ‘even’ meer tijd te hebben voor andere zaken. Alle werkzaamheden die
de typecursus met zich meebrengt, zoals stimuleren van de leerlingen, nazien
huiswerk, versturen van berichtjes n.a.v. gemaakte huiswerk worden uitgevoerd door
de docenten van BA&T. De eigen leerkracht wordt dus niet belast.
Lesmateriaal en Softwarepakket
Voor de typecursussen gebruiken wij al jaren ons eigen ontwikkeld lesmateriaal en
lesmethode (incl. voor de cursist een gratis in bruikleen afgeplakt toetsenbord).
De leerlingen maken zowel tijdens de les als thuis al hun oefeningen en opdrachten
in ons in (2013) eigen beheer ontwikkeld online softwarepakket ‘Typewriter’. Voor
dyslectische kinderen is er een aangepast versie. Kinderen met motorische
problemen krijgen ook eigen aanpak op maat.
Wat vragen we van u thuis:
De cursus kost €135 per kind. We hebben hier bovenschools een aanvraag voor
vergoeding gedaan en gekregen uit het potje “innovatie”. Na dit jaar nemen we het

op in de begroting voor groep 7. Van de ouders wordt gevraagd om de kinderen te
stimuleren het huiswerk te maken; 3 tot 4x per week. De 22 lessen worden gegeven
in de periode 20 sept tot 28 febr. Toetsenborden voor het thuis typen worden
meegegeven naar huis en kunnen op een device thuis worden aangesloten. Heeft u
dit niet, dan kan uw kind op school het huiswerk maken. Graag dan even overleg met
de groepsleerkracht.

Welkom op school
Op school zijn we als team bezig geweest met de vraag: “Hoe doen we de start van
de dag…” Hiermee bedoelen we de inloop als we om half 9 willen beginnen. Nu was
het zo dat we iets voor half 9 bellen en dan gaat iedereen naar binnen. Heel vaak
lopen ook nog ouders in de bovenbouw mee naar binnen. We kunnen dat
“verbieden” maar blijkbaar is die behoefte er wel.
Vanaf dit nieuwe schooljaar willen we het zo organiseren:
- Om 10 voor half 9 gaat er een bel: ouders en kinderen mogen naar binnen
naar de klassen.
- De leerkracht is ook in het lokaal.
- Kinderen die nog niet naar binnen willen, blijven buiten spelen.
- Iets voor half 9 gaat de tweede bel; de kinderen die dan nog buiten zijn gaan
naar binnen. (zonder ouders)
- Voor ouders die nog binnen zijn, is de tweede bel het signaal dat ze de school
kunnen verlaten.
- De leerkracht kan dan om half 9 met de dag beginnen.
Wij denken dat dit een helder voorstel is. In de week voor de herfstvakantie zullen we
dit als team evalueren.
De leerkracht is er voor de leerling. Heeft u een korte mededeling , dan kan dat even
in die inloop. Een gesprek aanvragen kan echter makkelijker via de mail aan de
groepsleerkracht. Na schooltijd is er gelegenheid langer met de leerkracht te
spreken. U begrijpt ook dat een lokaal niet toegankelijk is wanneer er buggy’s en
kinderwagens de toegang blokkeren. Neem de kleintjes dan , zo mogelijk, op de arm
mee. We hopen dat u hier begrip voor heeft.
Verder willen we vragen of u na schooltijd om 14 uur niet bij het lokaal van groep 6
voor het raam wilt staan wachten en praten. Graag bij de heg/ vlaggenmast blijven,
zodat er geen afleiding bij het lokaal is. Er komt nog raambekleding bij groep 6.
Zelf zullen we in de pauzes ook niet meer spelen op het stukje plein bij groep 6. Dit
om overlast voor de groep zo veel mogelijk te beperken. Dit klinkt misschien
allemaal heel streng, maar we doen dit voor een soepele start en einde van de dag.
We rekenen op uw medewerking

Gebedsgroep starten.
Nu het nieuwe schooljaar begonnen is, lijkt het me mooi om te gaan starten met een
gebedsgroep. Het idee van een gebedsgroep is dat er, meestal door ouders, samen
gebeden wordt voor de school, de leerlingen en hun ouders. Ouders, kinderen en
leerkrachten mogen gebedsonderwerpen inbrengen. We gaan samenkomen om God
te danken voor alle goede dingen die gebeuren en ook vragen we zijn kracht en
wijsheid, troost en liefde wanneer het juist minder goed gaat, bijv. door ziekte van
een leerkracht of ouder, de zorg om een kind dat zich niet gelukkig voelt enz.
De gebedsgroep zal eens per maand samenkomen en van bijvoorbeeld 8.45-9.15
uur duren.
In de bijbel staat: Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en
dank hem in al uw gebeden (filippenzen 4 vers 6).
Wie vindt het leuk en wil, met mij, de gebedsgroep gaan vormen?
Dan mag je je aanmelden bij Hanneke Henneveld.
Vriendelijke groet,
Myrna Zuidema

Luizenpluizen
Iedere groep heeft liefst drie of vier ouders die in overleg met de groepsleerkrachten
in de weken na een vakantie luizen gaan pluizen. Het is een belangrijke taak! Wilt u
meedoen? Graag even doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind.

Mocht u zin en tijd hebben: goed doel!!

