Het Scheepsjournaal

januari 2021

Beste ouders
Daar zit ik dan in een bijna lege school. Ik schreef het gisteren al: heel onwerkelijk om nu
weer in lockdown te zijn. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat de basisscholen zouden
sluiten. Maar het is wat het is en we maken er het beste van. Pakketten zijn gedeeld en
devices uitgeleend. Iedere dag zijn er ook kinderen van onze school bij de noodopvang. Onze
leerlingen gaan naar basisschool Spring op De Akkers. Alle deelnemende scholen leveren ook
begeleiders en zo doen we het samen!
Misschien weet u dat we iedere maandag met het team een weekopening doen (bij
toerbeurt). Gisteren heb ik een filmpje met het team gedeeld waarin ik een gedicht deel
over hoop. Ik zal dat gedicht delen.
Laten we hoop houden dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten!
Mocht u nog vragen hebben, iets willen delen of contact behoeven; stuur een bericht in
Social Schools of een mail of bel naar school. We houden graag contact ook al is het nu iets
meer een uitdaging om dit vorm te geven.
Vriendelijke groeten en graag tot ziens

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
h.henneveld@cbo-meilan.nl
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Oefening van hoop

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan staan voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit goede hoop.

Marinus vd Berg
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Agenda januari 2021 ( lock down…)
5 januari
19 januari
19 januari
25 januari
28 januari
28 januari
1 februari

Scheepsjournaal komt uit
Weer naar school???
Groepsbesprekingen met de Intern Begeleider
Trakteren door de december en januari jarigen
Rapporten schrijven, kinderen ’s middags vrij
’s avonds schoolschoonmaak??
Rapport mee ( als het allemaal lukt)

Inhoud van deze nieuwsbrief
Voorwoord
Gedicht
Agenda
Inhoud nieuwsbrief
Leesrooster
Vanuit het team
Gebedsgroep
Opbrengst collecte
Vanuit MR
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Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:
Week 2: 11 t/m 15 januari 2021
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Jezus in de tempel, Lucas 2:41-52
Week 3: 18 t/m 22 januari 2021
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22
De verzoeking in de woestijn, Lucas 4:1-13
Week 4: 25 t/m 29 januari 2021
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-30
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39
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Vanuit het team
We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we alle collega’s aan het werk hebben ook al is
het online. Iedere dag zijn er wel een aantal collega’s op school: lesgeven met je eigen kleine
kinderen in de buurt werkt ook niet zo handig.
We zijn wel erg voorzichtig. Vanuit onze collega-scholen horen we verdrietige berichten over
corona in teams en onder leerlingen. Ja helaas blijkt dat ook kinderen wel ziek kunnen
worden of het virus doorgeven. Mocht uw kind nu heel verkouden zijn en wel op lijst voor de
noodopvang staan dan is het het overwegen waard om toch niet te laten gaan.
We houden nu ook gewoon de werkdagen van de collega’s aan: Zo kunt u zien met wie u in
social schools contact op kunt nemen bij een vraag. (u kunt dan een privé bericht maken,
medewerker aanvinken en bericht typen en versturen)
12 A
12 B
3
4
4/5
6
7
8

Maandag
Janneke
Hillegonda
Marjan
Jeltje
Jeltje
Ilse
Annet
Derrick

Dinsdag
Janneke
Hillegonda
Doete
Jeltje
Jeltje
Ilse
Annet
Derrick

Woensdag
Janneke
Hillegonda
Doete
Jeltje
Inge Birthe
Ilse
Annet
Derrick

Donderdag
Janneke
Hillegonda
Doete
Jeltje
Inge Birthe
Henja
Annet
Derrick

vrijdag
Janneke
Marjan
Froukje
Inge Birthe
Henja
Jelmer
Derrick

Opbrengst kerstcollecte voor onze sponsor kinderen
De meegenomen bijdragen zijn naar de bank gebracht en we hebben het mooie bedrag van
€342,93 kunnen overmaken; iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdragen! Daarnaast
zat er in de busjes op school nog bijna € 100 dus dat is ook overgemaakt.
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Gebedsgroep
Heeft u gebedspunten? U mag een bericht naar mij
sturen in social schools en dan zorgen we dat het bij
de gebedsgroep komt.
We rouleren de doos ook per groep. In de klas wordt
er aandacht aan geschonken. De gebedspunten van
de kinderen worden doorgegeven aan de
gebedsgroep.

Vanuit de MR
Vrijdag 8 januari gaan we vergaderen via TEAMS, online dus.
We bespreken de volgende onderwerpen:
Periode doelen vanuit het jaarplan van de Roerganger
• COVID en maatregelen
• Stukje oren en ogen ( welzijn en welbevinden)
• De begroting voor 2021
• Kwartaalrapportage
• Jaarplan ( van zomer tot nu)
• Wat verder ter tafel komt
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