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Beste ouders
1 maart 2021; tijd voor een nieuw Scheepsjournaal. De voorjaarsvakantie is voorbij en we
zijn weer lekker gestart vanmorgen. Het Voorjaar is begonnen en we leven in de 40 dagen
tijd: de tijd voor Pasen. Weer genoeg bijzondere zaken in ons leven.
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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1 maart: begin van de lente:
Vogelmelodie
Ga je mee naar een concert?
Je hoeft niet ver te lopen.
Je zet gewoon het keukenraam,
En óók je oren open.
Dan hoor je turelu proewie!
De mooiste vogelmelodie.
Door: Lizette de Koning
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Agenda maart 2021
1 maart
2 maart
4 maart
8 maart
12 maart
22 maart
24 maart
25 en 30 maart

31 maart

Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie
OR vergadering via ZOOM
Typ examen groep 7 (herkansing)
Leerlingenraad (onder schooltijd)
MR vergadering via TEAMS
Teamvergadering online
Grote rekendag
Open huis Meilan
Controles door schoolarts in wijkgebouw De As. De betreffende
gezinnen krijgen hier een brief over. Het zijn vooral de leerlingen die
nu in gr 3 zitten.
Paasviering…hoe dit precies zal gaan, moeten we nog uitwerken.

Inhoud van deze nieuwsbrief
Voorwoord en lentegedicht
Agenda
Inhoud nieuwsbrief
Leesrooster
Vanuit het team
Bedankje juf Doete
Gebedsgroep
Vanuit MR
Vanuit OR
Vanuit de GGD
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Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:
Week 8/9: 22 februari t/m 5 maart 2021
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15
Week 10: 8 t/m 12 maart 2021
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27
Week 11: 15 t/m 19 maart 2021
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
Week 12: 22 t/m 26 maart 2021
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-48
De laatste maaltijd, Lucas 22:1-23
Week 13: 29 maart t/m 2 april 2021
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23
Het graf is leeg, Lucas 24:1-12
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35

Vanuit het team
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Na een weekje rust zijn we vandaag weer gestart met bijna alle leerlingen op school. Ik
schrijf bijna omdat er een aantal kinderen met verkoudheidsklachten niet aanwezig zijn. Het
blijft lastig om te zeggen dat een verkouden kind niet op school mag komen. Toch gaan we
ons wel aan deze maatregel houden; wij kunnen aan de buitenkant niet zien of het gewoon
verkouden of toch Covid is. Het is in ons aller belang dat we de school open houden.
Momenteel is er 1 gezin in quarantaine en we vinden het fijn dat we in een vroeg stadium
hier al over geïnformeerd zijn. Zo kunnen we afstemmen hoe we het moeten regelen voor
de kinderen en voor ons. Op collega-scholen zijn al hele groepen naar huis gestuurd ivm
positief geteste leerlingen en collega’s. Waar we in het begin van 2020 nog aardig de dans
ontsprongen, zijn we nu in Friesland wel aan de beurt.
Ook in het team hebben we te maken met mensen die zelf een kwetsbare gezondheid
hebben of mantelzorger zijn voor kwetsbare familieleden. Ook voor hen willen we het zo
goed en veilig mogelijk organiseren in de school. Daar hebben we elkaar voor nodig. We
vragen daar uw begrip voor.
Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie hebben we online onze studiedag gehouden voor
het verlengen van de Kanjertraining licentie. Hoewel het een online training was, was het
goed te doen. Dat kwam ook zeker door de verschillende werkvormen en groepjes waarin
we door de dag heen werden ingedeeld. De digitale mogelijkheden zijn best groot!
Afgelopen maand vierden we het 40 jarig jubileum van juf Doete. Zij schrijft hier nog iets
over in deze nieuwsbrief.
Ook hebben we op afstand mogen meevieren met juf Janny; onze onderwijsassistente in de
onderbouw. Zij is op 15 februari getrouwd met Femme. Wat een dag…met code rood naar
het gemeentehuis. In mei zal de kerkelijke inzegening nog plaatsvinden. We hopen dan dat
er weer iets meer mensen aanwezig mogen zijn.
We zijn dit jaar begonnen met de weektaken in Klasseplan. Deze zijn ook online te bekijken
en af te vinken voor de kinderen. Mochten er groepen of leerlingen thuis moeten werken,
dan kunnen we zo weer doorschakelen voor hen. Natuurlijk hopen we vooral op school de
kinderen te begeleiden!

Bedankje door juf Doete
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Beste kinderen, ouders en collega’s,
Wie had dat ooit gedacht, 40 jaar werkzaam in het onderwijs en juist op dat
moment, de leerlingen thuis in een lock-down. Geen combinatie die ik van te voren
had kunnen bedenken.
Het zijn juist de kinderen die je zoveel plezier en energie geven door de dagelijkse
interactie op school.
De tijd vloog dan ook voorbij en voordat je het goed beseft, zitten er al weer 40
onderwijsjaren op.
Heel dankbaar kijk ik terug op een mooie tijd samen met kinderen, ouders en
collega’s.
In mijn gedachten komen de jaren als een mooie film voorbij, waarin ik met veel
plezier en voldoening ook een rol speelde.
Twee februari was voor mij een hele feestelijke verwendag. Het begon ’s ochtends
al vroeg toen Hanneke op de stoep stond met een heerlijk ontbijt. Na een
verrassende taxirit kwam ik op school in een mooi versierde klas met door de
kinderen gemaakte vlaggen. Er waren lieve berichten, veel kaarten, liedjes van
collega’s en kinderen van de noodopvang, bloemen, cadeau’s en veel gezelligheid.
Dank jullie wel voor al die verwennerij en deze bijzondere dag. Graag besluit ik
met de mooie woorden van deze dag van één van de kinderen: “Juf jij bestaat
vandaag 40 jaar”.
Ik hoop nog een hele tijd “te bestaan” en samen met de kinderen te mogen genieten.
Met vriendelijke groeten,
Doete J. Samplonius- Gerbrandy

Gebedsgroep
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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
De volgende geplande vergadering is op 12 maart. Indien nodig plannen we een extra
“covid” moment.

Vanuit de OR
Dinsdag 2 maart hebben wij onze volgende Ouderraad-vergadering via Zoom.

Vanuit de GGD
Hulp nodig op welk gebied dan ook? Trek aan de bel bij de jeugdverpleegkundige!
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Al bijna een jaar leven we een in een zorgelijke wereld. De coronacrisis treft alle
vlakken en heeft een grote invloed op zowel de lichamelijke, als de geestelijke en
maatschappelijke gesteldheid. Ziet u klachten bij of maakt u zich zorgen om uw
kind, uzelf of heeft de buurman het financieel moeilijk omdat zijn contract niet
werd verlengd? Weet dat ik, jeugdverpleegkundige op school, ook werkzaam ben in
het preventieteam binnen uw wijk. Hierdoor zijn er korte lijntjes met verschillende
organisaties en hulpverleners. Ik denk graag mee in hoe ik jullie kan helpen
mochten er vragen of zorgen zijn.
Schroom dan ook niet om contact op te nemen met mij. Dit kan laagdrempelig en
hoeft niet perse voor alleen schoolleerlingen te zijn. Juist door iedereen die een
oogje in het zeil houdt worden ook de kwetsbare mensen gezien. Ik help een ieder
graag!!
Met vriendelijke groet,
Tineke Bilker Jeugdverpleegkundige 088 299579 / 06-54216391
t.bilker@ggdfryslan.nl

Waar kunt u in gemeente Heerenveen terecht bij (dreigende)
schulden?
In Nederland krijgen steeds meer inwoners te maken met schulden. Zo ook in onze gemeente.
Hulp vragen bij geldzorgen is niet altijd makkelijk. Maar wel heel belangrijk, om grotere geldzorgen te
voorkomen.
Binnen de gemeente Heerenveen zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen. U hoeft het
niet alleen te doen.
Deze hulp is gratis. U kunt er op vertrouwen dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.
U kunt met uw geldzorgen terecht bij:
•

De meitinker

De gemeente Heerenveen is ingedeeld in 6 woonservicezones. Elke woonservicezone heeft eigen
meitinkers. Zij zijn rechtstreeks te benaderen. U kunt terecht bij de meitinker als u geldzorgen heeft,
of met vragen over wonen, welzijn en zorg. De meitinker denkt mee, wijst de wegen
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kan doorverwijzen naar schuldhulpverleners binnen de gemeente Heerenveen. De
schuldhulpverleners werken nauw samen met budgetbeheer en de budgetmaatjes van Caleidoscoop.
Aanmelden:
• Neem contact op met de meitinker van de woonservicezone waarin u woont
• Bel met 14 0513 of (0516) 617 617
• Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een huisbezoek of een telefonisch gesprek.

•

Steunpunt De Barones

Steunpunt De Barones biedt hulp bij problemen of vragen op sociaal-juridisch gebied. Zoals
uitkeringen, belastingen, toeslagen, kwijtscheldingen, bezwaren en invullen formulieren.
Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Bij het loket Digitale Vaardigheden bieden ze
ondersteuning. Ook met vragen over het gebruik van de laptop, computer of telefoon kunt u hier
ook terecht.
Aanmelden:
• Bel met (0513) 624 127 of 0613 92 83 08
• Stuur een e-mail naar info@steunpuntdebarones.nl
• Er wordt een afspraak met u gemaakt op dinsdag- of donderdagochtend tussen 10.00 en
12.00 uur
• De afspraak vindt plaats bij Steunpunt de Barones. Het adres is Dr. Wumkeslaan 4b
(Wijkcentrum de Kempenaer), 8442 EM in Heerenveen.

•

Humanitas thuisadministratie

Is de administratie niet op orde? Humanitas Thuisadministratie biedt hulp bij het op orde brengen en
houden van de gehele administratie, zodat er weer overzicht is.
Aanmelden:
• Bel met 0642 42 37 95
• Stuur een mail naar ta.humanitash@gmail.com
• Er wordt een afspraak met u gepland.
• Gedurende een bepaalde periode krijgt u (indien mogelijk thuis) ondersteuning totdat er zelf
weer controle is en u weer zelfstandig verder kunt.

•

Het Digi-Taalhuis
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Heeft u hulp nodig bij, lezen, schrijven, rekenen, taal, spreken en/of het praktisch gebruik van een
computer? Dan kunt u terecht bij het Digi-Taalhuis in de bibliotheek. Zij bieden ook hulp in het
begrijpen van de post, met de administratie op de computer, met internetbankieren en met het
aanvragen van een Digi D.
Aanmelden:
• Bel met (0513) 626 675
• Bezoek de website ik leer meer
• Ga naar de bibliotheek en meld je aan
• De ondersteuning wordt gegeven in het Digi-Taalhuis in de bibliotheken in Heerenveen,
Jubbega en Akkrum. Er kan ook thuis gestart worden.

Gemeente Heerenveen staat met een sterk netwerk klaar om u
te helpen
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