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Beste ouders,
Inmiddels is het oktober geworden. De tijd vliegt. Het is een hectische periode. Wat hadden
we graag gezien dat de maatregelen versoepeld zouden worden, zodat we u in school
welkom konden heten. De urgentie om de strenge regels vol te houden is hoog. We kennen
ook in Friesland, Heerenveen nu allemaal wel mensen die helaas positief zijn getest op het
Corona virus. De één heeft meer klachten dan de ander en we hopen dat de zieke mensen
voorspoedig en volledig zullen herstellen. Verderop in de nieuwsbrief vindt u nog meer
Covid afspraken.
Op 5 oktober is het de dag van de leraar. We hebben als Meilan hier vorige week bij stil
gestaan: we deden met ongeveer 60 teams van de 15 scholen een online pub quiz. Een
studiedag met ruim 200 medewerkers kan nu natuurlijk niet. We sloten de avond af met
een lekker buffet op onze eigen school. We doen als team ook ons best om zo goed mogelijk
de RIVM afspraken na te komen.
Inmiddels zitten we midden in de Kinderboekenweek. Ik kijk altijd uit naar deze 10 dagen
durende week. Vroeger kocht ik voor onze 3 kinderen mooie (prenten) boeken maar daar
zijn ze inmiddels te oud voor en dus trakteer ik mezelf op een boek…Uit m’n nieuwe
lievelingsboek komt het volgende plaatje.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

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

HET SCHEEPSJOURNAAL
De Roerganger

oktober 2020

Volgende week is het herfstvakantie; een tijd van loslaten en weer opladen. Geniet met
elkaar van de veranderende natuur en van de tijd van “even-niets-moeten”. Graag zien we
elkaar op maandag 19 oktober weer op school.
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

Agenda oktober 2020
5 oktober
5 oktober
7 oktober
9 oktober
12-18 oktober
20 oktober
22 oktober
26 oktober
29 oktober
30 oktober
30 oktober

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

De dag van de leraar
Speeltoestel plaatsen
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8
Afsluiting kinderboekenweek met een boekenmarkt voor de
groepen 3-8
Herfstvakantie
Laatste werkdag op Roerganger voor meester Stefan (4-5)
Fietskeuring voor groep 7
Eerste werkdag van juf Jeltje na haar bevallingsverlof (4-5)
Groepsbesprekingen met lkr en IB
Einde 1e 10 weken van dit schooljaar: plannen evalueren en
bijstellen
Na schooltijd MR vergadering
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Inhoud van deze nieuwsbrief
Voorwoord
Agenda
Inhoud nieuwsbrief
Leesrooster
Vanuit het team
Luizen pluizen
Vakantie Bijbel Feest
Vanuit de OR
Covid
Gebedsgroep
Speeltoestel
Ouderpanel
Sinterklaas
Zichtbaar in het verkeer
Ateliers Majeur
Inloopspreekuur GGD
Reclame treinkaartjes en vakantie activiteit

typen onder schooltijd
voor groep 7…
stimuleert u dat uw
kind thuis huiswerk
voor typen maakt. Lukt
dit niet? Dan mag het
ook op school na
lestijd!

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:

Week 40
Week 41

Exodus 18,19 en 20
Exodus 24

Vanuit het team
Als team hebben we geconcludeerd dat september voor ons een erg volle maand was.
We hebben twee keer na schooltijd een
teamscholing gehad over het afnemen
van talentengesprekken en inzetten van
talenten in ons onderwijs. Deze twee
studiemomenten zijn er zaadjes geplant
die we in de rest van het jaar verder
zullen laten ontkiemen. In de foto
hiernaast ziet u dat er in (in dit geval
groep 6) kaarten zijn opgehangen met
een aantal talentennamen. Deze worden
in de groep besproken en dan kunnen
kinderen aangeven hoe ze dit bij zichzelf

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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of anderen herkennen. Aan ons op school dan de uitdaging dit mee te nemen in het
onderwijs. Doel of bedoeling hiervan is: aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen.
U kunt begrijpen dat wanneer je talent “bewuste beweger” is, dat het dan niet fijn is de hele
dag in een bankje te moeten zitten.
In oktober zou de Finlandreis plaatsvinden voor de reken-en taalcoördinatoren binnen
Meilan. Van onze school zouden Jeltje Boersma en Annet Monkel deze reis maken. Helaas
wegens de Covid maatregelen, gaat de reis niet door en is het (weer) doorgeschoven. In april
hopen we dat het wel kan plaatsvinden.
Op 31 augustus hebben we via Beeldbellen een prettig gesprek gehad met de inspecteur van
onderwijs. Het themaonderzoek ging over de relatie tussen de populatie van de school en
het onderwijsaanbod. De inspecteur was heel tevreden over wat we vertelden en lieten zien
(vooraf ingestuurd). Ze kon zien dat in de jaarplannen en in de daadwerkelijke uitvoering
dezelfde onderwerpen zijn opgevoerd. Dit schooljaar gaan we verder met het adaptief
toetsen (=op maat), aandacht voor de verschillende talenten van kinderen en het team, de
rollen van de leerkracht ( hoe sluiten wij zo goed mogelijk bij onze leerlingen aan). De visie
zichtbaar maken in school heeft onze aandacht. De eerstkomende vier jaren zijn we
vrijgesteld van inspectiebezoek. Om zicht te houden op ons onderwijsaanbod , hebben we
tweejaarlijks een audit. Deze was op 31 augustus. We hebben het verslag vorige week
gekregen. We hebben een mooie voldoende op alle onderdelen en zelfs een goed (betekent
dat je daarin voorbeeld bent voor anderen) op ons pedagogisch klimaat. Hier werken we ook
hard voor en we zijn er trots op. Wanneer de collega’s aan het einde van de eerste 10 weken
de doelen van de groep weer evalueren, doe ik dat voor de schooldoelen. Op deze manier
werken we cyclisch: plan-do-check-act. Het audit rapport zal in de MR besproken worden.
Stefan Peeks gaat ons na 20 oktober verlaten. Hij blijft op de EA Borgerschool te Joure
werken. We zullen nog op gepaste wijze afscheid nemen van Stefan. Op deze plaats willen
we je nu al bedanken voor je fijne en collegiale inzet! Jeltje de Boer-Jelsma komt dan weer
terug van haar bevallingsverlof. Ze is al even een keer op school geweest voor de teamfoto
en ook afgelopen maandag op de studiedag was ze er een dagdeel. We wensen je weer veel
werkplezier toe bij ons in groep 4/5.
Inzet personeel: gelukkig hebben we nog weinig uitval gehad van het personeel door
verkoudheid of griep. Nu we met voorrang getest mogen worden, scheelt het wacht-dagen.
De collega’s die wel al getest zijn, hadden dezelfde dag nog uitslag. We hopen dat we de
bezetting op orde kunnen houden.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Inmiddels weten we dat de komende week 3 gezinnen van school in quarantaine zijn. Zij
krijgen werkpakketten voor thuis. De leerkrachten houden contact met de thuis werkende
kinderen.
 Nog even over de verkeersveiligheid: willen jullie als ouders niet vlak bij het hek de
kinderen laten uitstappen? Dat levert hinder op voor de kinderen die op de fiets
komen. Graag iets doorrijden en dan de kinderen “afzetten”.

Luizen pluizen
Nu er geen ouders in school komen, vragen we u om zelf de kinderen goed te bekijken op
hoofdluis. Treft u deze vervelende beestjes aan op het hoofd van uw kind? Stuur school even
een berichtje. Naast shampoo is vooral het goed kammen het meest effectief gebleken.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Vakantie Bijbel feest
Vakantiebijbelfeest uitgesteld
Het vakantiebijbelfeest 'Duik erin!' is uitgesteld tot een later moment.
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen die deze week bekend zijn gemaakt, is het niet
mogelijk om het feest in de herfstvakantie door te laten gaan.
De organisatie vindt het ontzettend jammer, maar heeft besloten om hierin haar
verantwoordelijkheid te nemen. We willen de besmettingskans verkleinen in plaats van
(eventueel) vergroten.
In de herfstvakantie kunnen kinderen op de website www.vbfheerenveen.nl een online
programma vinden. De organisatie hoopt dat het op een later moment wel mogelijk zal zijn
om het Vakantiebijbelfeest te kunnen vieren. Houd hiervoor de website in de gaten.

Vanuit de OR

Met het nieuwe schooljaar alweer in volle vaart, is de ouderraad ook weer bijeen gekomen.
Om aan de huidige maatregelen te kunnen voldoen hebben wij via Zoom onze vergadering
gehouden. Het wordt er zeker niet leuker van op deze manier, maar het is nu niet anders.
Het grootste gevaar is, dat het sociale aspect eerder op de achtergrond verdwijnt en het een
klinische vergadering wordt. Wel erg effectief, maar het moet ook vooral gezellig zijn om lid
te zijn van de ouderraad. Wij hebben samen met de directrice de jaarplanning besproken en

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger

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

HET SCHEEPSJOURNAAL
De Roerganger

oktober 2020

de aankomende activiteiten doorgenomen. Het is nog maar september, maar de
voorbereiding voor Sinterklaas komen er alweer aan!
Voor alle nieuwe ouders/verzorgers van groep 1 of instromers even een korte omschrijving
van wat de ouderraad doet op school (promotiepraatje/ werving).
De taken van de ouderraad zijn niet wettelijk vastgesteld en daarmee is er een grote vrijheid
om taken, organisatie en werkwijze in te vullen op een manier die past bij de school. Dit gaat
altijd in overleg met school. We bespreken dit zo'n 6 keer per jaar in een doorgaans erg
gezellige vergadering. We bespreken dan welke activiteiten we op welke manier kunnen
ondersteunen. Maar we zijn ook een klankbord voor de directie en leerkrachten om over
bepaalde (beleid)zaken mee te denken. Met de ouderraad heeft de school een aantal vaste
vrijwilligers waarop zij altijd een beroep kunnen doen.
Op dit moment kunnen wij nog niet aan alle activiteiten dezelfde invulling geven als voor de
corona-crisis, maar als we in de toekomst weer aan de slag mogen, dan is het goed om met
volle bezetting de taken te kunnen verdelen. Ineke van der Vlucht heeft aangeven om te
stoppen met de ouderraad en daardoor zijn wij op dit moment (nog maar) met zes
leden. Wij kunnen nog wel twee extra krachten gebruiken.
Dus mocht je zin of hebben om onderdeel van de ouderraad te worden, schroom dan niet
om een van ons aan te spreken en/of een berichtje te sturen
naar ouderraadroerganger@gmail.com. Wij vertellen je graag meer.
Groetjes van de ouderraad: Sylvia Boersma, Delilah de Boer, Miranda Veenstra, Jeroen
Blaauw, Armand Fabriek en Maurice Bekkema

Covid
U heeft onlangs een aparte nieuwsbrief over Covid gekregen via Social Schools.
Mocht er binnen uw gezin iemand getest moeten worden en een positieve uitslag krijgen;
geef dit aub zo snel mogelijk door aan school. Dat mag telefonisch, per mail of via een
bericht in Social Schools. We adviseren om ook bij milde klachten een test aan te vragen.
Inmiddels hebben we in de nabijheid van school en Meilan een aantal voorbeeld van milde
klachten waarbij toch een positieve uitslag kwam. We kunnen dan op school ook
maatregelen nemen. ( er zijn collega’s die binnen risicogroepen vallen).
De 10 minuten gesprekken hebben we fysiek op school gehouden. We zijn blij dat dit kon en
we geven u dan ook complimenten voor het meewerken en naleven van de regels. Bedankt!!

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Als team hebben we de teugels ook weer wat strakker getrokken: we gaan met max 1
persoon in de kopieerruimte, 1 persoon in een magazijn. In de teamkamer met max 4
mensen. Koffie halen en opdrinken in eigen lokaal met max 3 andere collega’s. handen
wassen etc: gelijk de voorschriften van RIVM. We laten zo weinig mogelijk externen in
school. De mensen die komen, moeten er zijn om met kinderen te werken. We hebben een
formulier bij de ingang, waarop deze gasten hun naam en telefoonnummer moeten noteren.
Zo hopen ook wij in school ons zo goed mogelijk aan de afspraken te houden. Samen krijgen
we corona onder controle

Vanuit bestuur:
Informatie Ventilatie scholen CBO Meilân
Op dit moment is er veel aandacht voor de ventilatie van de scholen. Het Outbreak Management
Team (OMT) is gevraagd een uitspraak te doen over de relatie tussen ventilatie op scholen en de
verspreiding van COVID-19. Daarop heeft het O.M.T aangegeven, dat het op dit moment onduidelijk
is. Andere coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, blijven het belangrijkst om
verspreiding van het virus tegen te gaan. Om die reden geeft het O.M.T aan dat ventileren volgens
Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen voldoende is in relatie tot de verspreiding van COVID-19. De
minister van OCW heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (L.C.V.S) opgericht. Het
LCVS vormt een tijdelijk werkverband van relevante partijen die gezamenlijk zorgdragen voor veilige
ventilatie op elke school. Doel is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en zorg te
dragen voor een landelijk beeld over de voortgang. L.C.V.S heeft een vragenlijst gemaakt waarbij ook
een aantal CO2 metingen uitgevoerd moeten worden. Lindhorst huisvestingsadviseurs zal deze voor
CBO Meilân uitvoeren. In een eerder stadium heeft Lindhorst huisvestingsadviseurs alle scholen
gecontroleerd volgens het bouwbesluit en allemaal voldoen de scholen aan de gestelde normen. CBO
Meilân volgt de richtlijnen van het R.I.V.M. Dat betekent dat we de lokalen in de school regelmatig
luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon
vermijden. Heeft u toch nog vragen over ventilatie en frisse lucht? Stuur dan een mail naar
info@cbo-meilan.nl
Met vriendelijke groet, Eric A. Rietkerk College van Bestuur.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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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.

Speeltoestel
Op 5 oktober zijn mannen van het bedrijf Arkema bezig om een nieuw speeltoestel te
plaatsen. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Bij het plaatsen van de unit (waar
nu gr 3 in zit) bleek het vorige toestel in zo n slechte staat dat herplaatsen lastig werd. Nu
komt er een nieuwe. We hebben via de Rabobank , coöperatie fonds, een bedrag van €1500
toegezegd gekregen. Super!!

Ouderpanel
In de kalender van Social Schools kunt u zien dat er een ouderpanel is gepland op 20
oktober. Er hebben 9 mensen ingevuld dat ze willen meepraten. Hen nodig ik nog even uit
en dan geef ik nog meer informatie. Deze bijeenkomst zal ook met inachtneming zijn van de
RIVM richtlijnen.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Sinterklaas
In de media heeft u kunnen lezen dat bovenschools is besloten dat we binnen alle Meilan
scholen een sinterklaasfeest vieren met gekleurde en of roetveegpieten. We kunnen hier
van alles van vinden en misschien vindt u er ook iets van…laten we elkaar dan vinden in
het feit dat we weer een mooi feest willen organiseren voor onze leerlingen en uw
kinderen. De commissie is al aan het nadenken over opties in deze bijzondere tijd. Heeft u
een tip? Geef het door!!

Zichtbaar in het verkeer
Nu de dagen weer korter worden en het ’s ochtends en ’s avonds schemerig of donker is:
kijkt u naar de verlichting van de fietsen van uw kinderen? Veiligheid staat voorop. De
leerlingen van groep 7 krijgen een fietskeuring op school door Veilig Verkeer Nederland.

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Ateliers Majeur

Kijk ook op de website voor meer informatie: bijvoorbeeld over activiteiten in de
herfstvakantie!

Inloopspreekuur GGD
Inloopspreekuur op school – jeugdverpleegkundige Tineke Bilker.
Heeft u vragen over de opvoeding en gezondheid van uw kind(eren)?Tips nodig over
bijvoorbeeld luisteren, zindelijkheid of gedrag?Zijn er moeilijkheden in de gezinssituatie?Wilt
u de groei (lengte/gewicht) van uw kind nog even laten checken?Een ogentest bij uw kind
laten doen?Het gedrag van uw kind in de groep laten observeren?
Of gewoon even uw verhaal doen?
Kom dan bij mij binnenlopen tijdens het inloopspreekuur op school. Ik denk graag met u mee
in oplossingen, kan advies geven, de juiste hulp voor u organiseren of eenvoudig een
luisterend oor bieden. Alles is bespreekbaar. Dus aarzel niet om langs te komen, te mailen of
te bellen!

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Vanuit de jeugdgezondheidszorg ben ik als preventiewerker betrokken bij de school van uw
kind. In overleg met school zal ik elke 3e donderdag van de maand van 8.30 tot 9.30 uur
aanwezig zijn op basisschool de Roerganger.
Aanmelden is niet nodig, u kunt bij mij binnenlopen in het kantoor naast de teamkamer. U
kunt de school voor dit doel binnenkomen bij de onderbouw-ingang. Graag wel even uw
naam noteren bij de statafel ivm covid richtlijnen. Daarnaast heb ik ook regelmatig contact
met de intern begeleider/leerkracht. Als er overigens contact met uw kind is, wordt u
daarvan altijd op de hoogte gebracht en wordt u ook uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Graag tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Tineke Bilker, jeugdverpleegkundige GGD Fryslân t.bilker@ggdfryslan.nl
Tel. 088 – 22 995 79 / 06 54 21 63

Reclame…misschien leuk voor onze oudere leerlingen of hun
broers en zussen in de herfstvakantie:
Reisproduct voor jongeren!
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud? Dan heeft NS sinds 1 september een gloednieuw
reisproduct bedacht. Voor slechts 7,50 euro reis je een hele dag onbeperkt met
treinen van NS. Zo kan je voordelig een stad, evenement of familie bezoeken.
Meer informatie: www.goedkoop-treinkaartje.nl
Treinkaartjes zijn nog nooit zo voordelig geweest voor jongeren! Waar ga jij naartoe?

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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Vakantie activiteit
Coole Kidsnacht 2020
Coole Kidsnacht is terug! Op 9 oktober zijn alle kinderen (en papa’s, mama’s, pakes en
beppes natuurlijk!) van harte welkom om ‘s avonds, na sluitingstijd, Friese musea te
ontdekken. Tussen 17.00 tot 21.00 uur hebben kinderen het rijk alleen! De perfecte
aftrap van de vakantie; daar wil je bij zijn!
Na twee succesvolle edities, is er op vrijdag 9 oktober een nieuwe editie van Coole
Kidsnacht! Door alle omstandigheden zijn er dan misschien minder deelnemers, maar
dat maakt de avond zeker niet minder 'cool'! De deelnemende musea hebben namelijk
superspannende en leerzame activiteiten georganiseerd...
Coole Kidsnacht is een initiatief van het Fries Educatief Platform (FEP) en
Museumfederatie Fryslân. Doel is om kinderen op een aansprekende manier kennis te
laten maken met Friese culturele erfgoedinstellingen en ze te laten ervaren dat een
museum behalve leuk en leerzaam ook spannend kan zijn.
Datum: 9 oktober
Tijd: 17.00 - 21.00 uur
Locatie: verschillende musea in Friesland

Hanneke Henneveld
Directeur cbs De Roerganger
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