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Beste ouders,
Het is inmiddels juni en we naderen het einde van het schooljaar nu met rasse schreden. In
het team hadden we het er over: dit schooljaar is als zand door de vingers gelopen; wat gaat
het snel en wat is het een raar jaar. Toch kijken we ook terug op mooie ervaringen: hoe
flexibel blijkt iedereen te zijn, hoe handig wordt er digitaal gewerkt, hoe snel wennen we ook
weer aan het werken in de klas. Afstand houden onderling is lastig maar we doen ons best
om dit in ieder geval als volwassenen onderling goed te doen. We genieten van de extra
schoonmaakbeurt midden op de dag. Sommige zaken wil je houden! We vinden het ook heel
knap hoe kinderen zelfstandig de pleinen op lopen. En we waarderen enorm hoe jullie als
ouders ook buiten de hekken de afstand van anderhalve meter minimaal respecteren.
Veel activiteiten gingen niet door, maar dit Scheepsjournaal zal vooral ook gaan over de
zaken die wel of anders door gaan. We vinden het belangrijk om de zaken van dit schooljaar
goed af te hechten en daar doen we ons best voor.
De afgelopen dagen/ weken was het steeds lekker weer en het advies om veel buiten les te
geven hebben we van harte opgevolgd. Ook dit zijn zaken die we gaan behouden!
Ik wens u veel leesplezier in dit Scheepsjournaal. Heeft u
vragen of opmerkingen? Mail/ bel of stuur een berichtje in
Social Schools. We houden contact!
Hanneke Henneveld
Directeur CBS de Roerganger
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Agenda juni/ juli2020
Begin juni

Luizencontrole: graag allemaal thuis uw kinderen controleren en
bevindingen doorgeven aan de leerkracht (indien u luizen gevonden
heeft en dan natuurlijk ook behandelen)

8 juni
10 juni
11 juni
12 juni
17 juni
19 juni
21 juni
22 juni
22-25 juni
23 juni

Vanaf vandaag weer met alle kinderen tegelijk naar school
Laatste dag in groep 7 door Hannah Boonstra
Laatste leerlingenraad van dit schooljaar
Diploma uitreiking typen groep 7
Schoolschoonmaak gaat niet door
Studiedag team: alle leerlingen hele dag vrij
Vaderdag
Rapport gaat mee naar huis
10 minuten gesprekken; info volgt
Schoolfotograaf alleen individuele foto, schoolgaande broertjes en
zusjes en ook klassenfoto ( afscheidsfoto groep 8)
Alternatief Schoolkamp groep 8
Doorschuifmoment voor de groepen 1-7, groep 8 ’s middags vrij
Feestdag op school: verder info volgt later nog
Laatste schooldag voor dit schooljaar; geen pleinfeest ivm feest op 1
juli
Alle leerlingen vrij: ’s avonds wel afscheid groep 8 in trinitas; film en
afscheid in de grote kerkzaal
1e schooldag van het nieuwe schooljaar

25-26 juni
30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
17 augustus

Meten is weten!
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Inhoud van deze nieuwsbrief
Voorwoord
Agenda juni/ juli
Inhoud van deze nieuwsbrief
Inhoud nieuwsbrief
Leesrooster
Vanuit het team; heel veel info!
trakteren
Vanuit de OR
Communicatie
Gebedsgroep
Vakantierooster en vrije dagen
Verkeer
Schoolreis
Klasbord
10 minuten gesprekken

Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:

Week 23: 1 t/m 5 juni 2020

Week 24: 8 t/m 12 juni 2020

Week 25: 15 t/m 19 juni 2020

Week 26: 22 t/m 26 juni 2020

Week 27: 29 juni t/m 3 juli
2020

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

Koningin Wasti wordt verstoten, Ester 1
Koningin gezocht, Ester 2:1-8
Ester wordt koningin, Ester, 2:9-18
Mordechai voorkomt een aanslag, Ester 2:19-23
Het plan van Haman, Ester 3
Mordechai doet een beroep op Ester, Ester 4:1-17
Ester gaat naar de koning, Ester 5:1-8
Haman laat een paal neerzetten, Ester 5:9-14
Mordechai wordt geëerd, Ester 6:1-14
De wens van koningin Ester, Ester 7:1-10
Het bevel van de koning, Ester 8
Poerim, Ester 9:1-32
Jona gaat niet naar Nineve, Jona 1
Toch naar Nineve, Jona 2-3
Jona is boos, Jona 4
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Vanuit het team
Hier volgt een lang stuk tekst: Het is handig dat u de moeite neemt alles goed door te lezen:
Voor het komende schooljaar staan er wel een aantal veranderingen op stapel: we moeten
helaas krimpen (omdat we afgelopen jaar meer personeel voor werkdrukverlaging hebben
ingezet dan er budget was ( dit was goedgekeurd) en omdat we een aantal kleine klassen
hebben waar we wel volledige bezetting op hebben gehad en omdat volgens de prognoses
de school qua leerlingenaantallen gaat krimpen op termijn). Daardoor moeten we terug naar
8 groepen en dat betekent ook dat we afscheid gaan nemen van collega’s. Dit is natuurlijke
afvloeiing en ook mobiliteit.
Toen ik bovenstaande in het team besprak, was er geen animo om de Roerganger te
verlaten. Na een rondje individuele gesprekken bleken er toch collega’s te zijn die wel de
stap durven zetten om eens ergens anders te gaan kijken. Nadat de interne vacatures
bekend werden, ging onze collega Cees Haga in gesprek op een aantal scholen. Hij heeft
besloten na 13 jaar De Roerganger in te ruilen voor collega school Het Haskerfjild in Joure.
Cees had en heeft het nog steeds erg naar zijn zin op De Roerganger. Afgelopen jaar heeft hij
nog nieuw beleid opgezet met betrekking tot wetenschap en techniek. Nu gaat hij het stokje
doorgeven en onderzoeken wat er in Joure wellicht op zijn pad komt. We willen op deze plek
Cees alvast hartelijk bedanken voor de jaren gedreven inzet voor onze leerlingen. Op 1 juli
zullen we dan ook afscheid nemen van Cees.
Ook nemen we afscheid van de collega’s die van hun pensioen mogen gaan genieten: Sjoukje
Jongstra is al jaren onze Onderwijsassistente. De kinderen kennen haar zeker van de leuke
creatieve lessen die ze steeds bedenkt in het circuit. Daarnaast is Sjoukje 3 ochtenden per
week actief in onze klassen voor individuele of groepsbegeleiding.
Wat hadden we Abie Bruineberg graag een ander laatste jaar van haar carrière gegund.
Helaas mocht dat niet zo gaan en raakte ze al aan het begin van het schooljaar overspannen
thuis. Na de gedwongen rustperiode krabbelde Abie weer langzaam op en voor de Corona
periode was de re-integratie ingezet. Helaas kwamen we met z’n allen thuis te zitten en de
privé situatie van Abie maakt het op dit moment niet mogelijk om fysiek op school te zijn.
Vanaf haar laptop begeleidt ze kinderen via Zoom en snappet chat. Ook voor mij doet ze
klussen en de website wordt grondig doorgenomen en waar nodig aangepast; fijn dat dit
kan! Binnen de strenge richtlijnen van het RIVM zijn we op school bezig om een zeer mooi en
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waardevol afscheid te organiseren. Ik verklap hier verder natuurlijk niets maar het vindt
plaats op 1 juli.
Ook Elsbeth Schoonhoven gaat de Roerganger verlaten. Ze gaat haar werkzaamheden buiten
het onderwijs voortzetten. Hoe en wat precies weten we nog niet, maar we wensen Elsbeth
een plekje waar ze al haar talenten en energie in kan zetten. Dit kan op een andere werkplek
zijn en ook op de mooie boerderij die ze met haar man runt. Afgelopen jaar was Elsbeth te
vinden in groep 3a en 7.
Aniek van Hes heeft vanaf de kerstvakantie de helft van groep 1 les gegeven nadat we deze
grote groep hebben gesplitst. Aniek heeft per 1 augustus een nieuwe baan in Wolvega
gevonden. Heel veel succes gewenst!
Octoplus gaan we het komende jaar binnen De Roerganger vormgeven en waarschijnlijk
verandert dan ook de naam. De samenwerking met Het Kompas loopt prima, maar de
groepen zijn erg groot en we gaan dit als afzonderlijke scholen inrichten voor onze eigen
leerlingen. Klasina Osinga neemt op 22 juni afscheid van de leerlingen van Octoplus op de
Roerganger in een laatste korte les. Klasina blijft bij Ingenium en dat zal ook gewoon in
Heerenveen blijven draaien.
Op 1 juli nemen we dan ook afscheid van Hannah Boonstra die haar diploma heeft gehaald
en nu officieel leerkracht is. Ze heeft een baan(tje) gevonden binnen onze stichting en
daarnaast zal ze verder studeren: succes!
Nu heb ik zoveel geschreven over mensen die weg gaan…misschien denkt u: “wie blijven er
over en hoe zal de groepsverdeling dan worden? “ Dat staat aan het einde van dit stuk in
een schema.
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We kiezen er voor om vanuit visie de groepen 1 en 2 te combineren: met en van elkaar
leren. De strakke scheiding tussen groep 1 en 2 leerlingen zal daarmee ook minder scherp
worden. Kinderen van 4 en 5 en 6 jaar ontwikkelen zich sprongsgewijs. Het kan dus zijn dat
we in groep 1 twijfelen over overgang naar 2…door een combinatie 1/2 te maken is dit
minder ingewikkeld en kun je dit besluit nog even uitstellen. We vormen 2 groepen 1/2 en
de nieuwe instroomleerlingen worden dan verdeeld over de beide kleutergroepen. Op de
vrijdagen zijn de groep 1 leerlingen vrij en zal groep 2 als gehele groep 2 bij Janneke
Hiemstra zijn. Zo blijven ze elkaar als groep ook kennen omdat ze later doorstromen naar
groep 3.
Komend schooljaar zal groep 3 ook op vrijdagmiddag naar school gaan. Ook dit is in team en
MR besproken en goedgekeurd. Marjan Steneker en Doete Samplonius zullen groep 3 gaan
doen komend jaar.
In de huidige groep 4, komend jaar groep 5, zullen de meeste wijzigingen plaatsvinden;
Verhuizing naar andere woonplaats, verwijzing naar speciaal onderwijs, versnelling binnen
basisonderwijs en doublure leiden er toe dat deze groep heel klein wordt, in ieder geval te
klein om een volledige formatie op te zetten. We hebben dus moeten besluiten om de twee
groepen 3 en de huidige groep 4 te gaan verdelen over een grotere groep 4 en een
combinatie 4/5. Bij de verdeling van de groepen 3 over de nieuw te vormen groepen 4 en
4/5 zullen we rekening houden met vrienden en vriendinnen.
Groep 1 gaat dus 4 dagen naar school, groep 2 gaat 4 en een halve dag en vanaf groep 3 t/m
8 zijn het 5 gelijke dagen. De MR heeft dit bovenstaande verhaal goedgekeurd in de
vergadering van 19 mei 2020.
Jeltje de Boer heeft nog verlof tot en met de herfstvakantie. De vervanging is nog niet
duidelijk. Joelle van Dijl heeft een volledige baan in Groningen aangeboden gekregen.
Froukje Bokhorst gaat nog aan de studie en zal minder voor de klas staan door studieverlof
en ouderschapsverlof. Zij gaat wel de Octoplusgroep op school draaien.
Derrick werk 0,9 fte. Dat betekent dat hij om de maandag een vrije dag heeft. Henja
vervangt hem dan in groep 8.
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En dan nu in schema:

Maandag

Groep
Groep
Groep Groep
1/2a
1/2b
3
4
Hillegonda Janneke Marjan Jeltje

Groep
4/5
Jeltje

Groep
6
Annet

Groep
7
Ilse

Jeltje
Inge
Birthe
Donderdag Hillegonda Janneke Doete Jeltje
Inge
Birthe
vrijdag
Janneke Marjan Froukje Inge
2a/ 2b
Birthe

Annet
Annet

Ilse
Ilse

Groep
8
Henja/
Derrick
Derrick
Derrick

Dinsdag
Woensdag

Hillegonda Janneke Doete
Hillegonda Janneke Doete

Annet

Henja

Derrick

Jelmer

Henja

Derrick

Jeltje
Jeltje

tracteren
We hebben als team besloten tot en met de zomervakantie de leerlingen niet te laten
trakteren. Na de zomervakantie kijken we hoe we het op een leuke, gezonde en veilige
manier kunnen doen.

Vanuit de OR
De OR vergadert nog een keer op 23 juni en daar komt nog een verslagje van.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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communicatie
We zijn over! Per 1 juni communiceren we in deze app. U kunt ook absenties doorgeven; die
komen dan bij mij en ik geef
het door aan de leerkrachten.
Natuurlijk mag er ook naar
school gebeld worden tussen
8.00 en 8.30 uur.
Een aantal keer is het nu
gebeurd dat ouders naar mij
mailen en dan is de inhoud
voor collega bedoeld. Soms
lees ik m’n mail later (in geval
van bespreking of
vergadering). Ook teamleden
kunnen meestal niet de mail
lezen onder schooltijd. Heeft
u een dringende boodschap; bel dan even naar school. Mailen mag natuurlijk ook altijd,
maar liever iets ruimer vooraf. Voor alle leerkrachten geldt: mailadres is
voorletter.achternaam@cbo-meilan.nl
Gescheiden ouders ( met allebei recht op info, zoals vastgelegd is in convenant) kunnen
beiden op de koppelcode van hun kind. Wilt u de info ontvangen maar heeft u geen
koppelcode dan kan dat gevraagd worden aan de ex-partner of stuur een mail naar:
directeur.deroerganger@cbo-meilan.nl

Gebedsgroep
Heeft u gebedspunten? Kinderen kunnen briefjes in de box doen en u
mag ook per mail punten doorgeven. Dan zorgen we dat het bij de
gebedsgroep komt.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Vakantierooster en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

10-18 oktober 2020
19 december-3 januari 2021
20-28 februari 2021
2-5 april 2021
27 april 2021
1-16 mei 2021
24 mei 2021
10 juli 2021-22 aug 2021

Extra vrije dagen :
28 september 2020: studiedag voor het hele team: alle kinderen vrij
2 oktober : Meilȃn dag; alle kinderen hele dag vrij
28 januari: alle kinderen zijn ’s middags vrij
Vrijdag 19 februari: studie-werk-dag voor het team: alle kinderen hele dag vrij
(verlofaanvragen voor 18 februari worden niet toegekend)
18 juni: studieochtend en werkmiddag; alle kinderen hele dag vrij
9 juli: reserve dag ( kan in geval van te compenseren uren als lesdag worden ingezet, uiterlijk
in mei 2021 communiceert school of het een vrije dag is)

verkeer

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Schoolreizen
U heeft waarschijnlijk op de kalender gezien dat de schoolreizen gepland staan. Ook heeft u
er al voor betaald. De incasso is geweest. We stellen nu het volgende voor: de schoolreisjes
zijn betaald voor de kinderen die nu op school zijn in de groepen 1-7. Voor de jongste
kleuters kijken we wie nog betalen moet voor het schoolreisje. In september halen we het
schoolreisje van dit jaar in. We hebben dit nu besproken voor woensdag 9 september.
We hebben in het team overlegd dat de schoolreisjes voortaan altijd in september gaan
plaatsvinden. Hier zal dan de incasso op aangepast worden. Dit is ook in overleg gegaan met
de MR.
Groep 8 van volgend jaar, de huidige groep 7, gaat ook in september op schoolreis en zij
zullen nog een kamp gaan doen , zoals tot op heden gebruikelijk was, in juni 2021. Hierna zal
ook het kamp van groep 8 in september worden gedaan zodat het dient als mooie
groepsverbindende activiteit.
Een aantal ouders heeft de incasso teruggeboekt. In juni komt een nieuwe ronde incasso’s in
geval u nog niet betaald heeft. Kunt u het schoolreisje of het kamp niet betalen? U kunt bij
Stichting Leergeld aanvragen of zij kunnen bijdragen in het schoolreisgeld. Hier zijn een paar
voorwaarden aan verbonden. Voor informatie kunt u contact met mij opnemen en dat is
altijd vertrouwelijk en privé.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Klasbord
Omdat we nu via Social Schools communiceren, gaan we stoppen met Klasbord. Per 31 juli is
het account weg. Wilt u nog foto’s er af halen? Dan kan dat tot die datum.

10 minuten gesprekken
Op maandag 22 juni komen de rapporten mee ( heeft u ze nog thuis? Dan graag meegeven
naar school)
De 10 minuten gesprekken staan gepland vanaf 22 juni. Omdat we nog steeds geen ouders
in school mogen hebben, gaan we het op de volgende manier doen: de gesprekken vinden
plaats op avonden en op woensdagmiddag en vrijdagmiddag wanneer er geen BSO is op
school. De leerkrachten zullen de momenten open zetten in Social Schools en dan kunt u
online momenten reserveren voor alle kinderen in uw gezin.
-

Ouders wachten buiten
Lkr haalt ouders op
Bij binnenkomst in lokaal handen desinfecteren of wassen
Ouders houden afstand van de leerkrachten

Bent u verkouden? Afmelden. Dan plannen we een telefonisch gesprek in. ( of beeldbellen)
De gesprekken vinden dus plaats in week 26.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

Tel: (0513) – 625851
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