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Beste ouders
Zo aan het einde van de maand maart verschijnt alvast het Scheepsjournaal voor de maand
april. We genieten van het mooie lenteweer en zijn heerlijk actief buiten: bewegend spellen,
lezen in het zonnetje, rekenen maar ook fijn samen spelen. De afgelopen periode heeft in
het teken gestaan van weer een fijne groep worden en inventariseren waar de kinderen qua
schoolse ontwikkeling zitten. Hier leest u in deze nieuwsbrief nog meer over.
Komende donderdag vieren we Pasen. Helaas niet in de kerk, maar wel in de eigen klassen
op school. Aansluiten lunchen we met elkaar. Hier heeft u afgelopen maandag informatie
over gekregen via social schools.
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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Volg ons ook op facebook!
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Gebed uit de paasviering van donderdag 1 april:

God van licht,
U maakt het licht in de wereld,
elke dag opnieuw
Daar danken wij U voor
Wij danken voor het wonder van Pasen.
Dat Jezus is opgestaan,
dat na de donkerste nacht toch het licht opnieuw ging schijnen.
Wij bidden voor mensen die in het donker zitten.
Omdat ze verdrietig zijn of somber,
omdat ze bang zijn of zich eenzaam voelen.
Geef dat ook voor al die mensen een licht mag opgaan:
een nieuwe dag, een nieuw begin.
Amen.
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Agenda maart 2021
1 april
2 april
5 april
6 april
9 april
12-16 april
15 april
23 april
26 april
27 april
3-16 mei
17 mei

Paasviering en paaslunch in de groepen
Goede Vrijdag; hele school is vrij
2e Paasdag: hele school is vrij
OR online
Einde van de 30 weken periode
Facultatieve 10 minuten gesprekken
Online ouderpanel over de thuiswerkperiode
Koningsspelen
Trakteren door de jarigen van april
Koningsdag: hele school is vrij
2 weken meivakantie
Weer naar school

Inhoud van deze nieuwsbrief
Voorwoord en gebed
Agenda
Inhoud nieuwsbrief
Leesrooster
Vanuit het team
Extra gesprekken
Gebedsgroep
Vanuit MR
Vanuit OR
Wandelen voor water
Subsidie
Vanuit de GGD
Open dag
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Leesrooster
De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal:
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
Week 14: 5 t/m 9 april 2021
Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1:1-11
Offers en fundamenten, Ezra 3:1-13
Tegenstanders, Ezra 4:1-24
Week 15: 12 t/m 16 april 2021
Mag dit wel?, Ezra 5:1 - 6:12
De tempel is klaar, Ezra 6:13-22
Nehemia gaat naar Jeruzalem, Nehemia 1:1 - 2:10
Week 16: 19 t/m 23 april 2021
God zal ons helpen, Nehemia 2:11-20
Bouwen en opletten, Nehemia 3-4
Ezra heeft een bijzonder boek, Nehemia 8:1-12
Week 17: 26 t/m 30 april 2021
Hooglied
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Vanuit het team
Wat was het vervelend om vrijdag (26 maart) twee groepen te moeten vertellen dat ze
helaas weer in quarantaine moesten. Gelukkig konden de kinderen van groep 4/5 op dinsdag
weer naar school en zijn de kinderen van groep 7 hopelijk ook zo snel mogelijk weer in de
klas. Zij kunnen op dinsdag 30 maart getest worden. Willen ouders niet dat het kind getest
wordt op de 5e dag nadat er mogelijk contact is geweest met een positief getest kind, dan
moet iemand 10 dagen in thuisquarantaine blijven. Wij verzorgen dan online scholing; Dit
betekent dat de leerling thuis kan inloggen in de weekplanning en het schoolwerk kan
vinden. Dagelijks is de leerkracht na 14.15 uur beschikbaar voor vragen en in de chatfunctie
in snappet kunnen ook vragen gesteld worden. Wanneer de leerkracht aandacht moet
verdelen over de kinderen fysiek op school en de thuiswerkers, wordt het ingewikkeld om
onder schooltijd antwoord te geven. Vandaar dat we dan aan kinderen vragen hun vragen
even te verzamelen en ze te stellen na 14.15 uur; inbellen in Google-meet behoort ook dan
tot de mogelijkheden.
In dit kader van testen op covid is het handig om te weten dat wanneer een kind een digi-D
heeft, de uitslag van een covid test binnen 24 uur bekend is. U kunt een digi-D aanvragen en
dit neemt ongeveer 3 werkdagen in beslag en het is gratis.
Op school hebben we helaas te maken met ziekte van ouders. We letten extra op de
kinderen en hun leerkrachten en natuurlijk houden we het groepsproces in de gaten. Een
verpleegkundige van de Tjongerschans heeft voorlichting gegeven omdat er veel vragen
leefden in de groep. We hebben waardering voor hoe de klasgenoten met elkaar omgaan en
hun vrienden steunen.
Alle leerkrachten zijn weer aan het werk en dat hopen we zo te houden! We zijn zo
langzamerhand aan het kijken naar het komende schooljaar. De jaarlijkse puzzel van
formatie en wie in welke groep komt, is weer gestart. Dit wordt natuurlijk met u gedeeld
nadat de MR een akkoord heeft gegeven. Dit zal na de meivakantie zijn, misschien wel pas
begin juni.
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Extra gesprekken
Van een aantal ouders kregen we de vraag over de vorderingen en voortgang van hun kind. In begin
februari hebben we alle ouders gesproken en hebben we met elkaar en met de kinderen er bij
gesproken over de thuiswerkperiode en hoe de kinderen en ouders dit ervaren hebben. Het
“normale” rapport was toen niet ingevuld. Deels omdat we de kinderen een tijd niet in de klas
hadden gehad en deels omdat de leerkrachten veel werk hebben gehad door het thuiswerken
begeleiden en weer omschakelen naar onderwijs in de klas. Na de voorjaarsvakantie hebben we op
school de DIA toetsen afgenomen. De laatste uitslagen komen deze week binnen en op 6 en 8 april
hebben de teamleden uitleg over hoe de cijfers en uitslagen geïnterpreteerd moeten worden. (DIA
toetsen zijn nieuw voor ons). Hierna gaan we graag weer met u in gesprek. In de week van 12 april
zijn er facultatieve 10 minuten gesprekken.
Wat betekent dat: de leerkracht nodigt de ouders die hij of zij wil spreken en ouders kunnen
inschrijven op de gesprekken als zij dat wenselijk vinden. De gesprekken voor groep 8 zijn al geweest
dus dit gesprekmoment geldt voor de groepen 1-7. De gespreksplanner zal binnenkort opengezet
worden in Social Schools.

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.
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Vanuit de MR
Vrijdag 26 maart hebben we weer een overleg gehad. We spraken onder andere over:
- Begroting en financiën
- Voortgangsgesprekken/ rapport
- Formatie/ open dag/ nieuwe leerlingen werven
- Veiligheid ( losse stenen )
- Evalueren thuiswerkperiode➔ over dit laatste: we denken dat we een goed beeld
hebben van de thuiswerkperiode en hoe dit gegaan is. We hebben in de gesprekken
van februari “opgehaald” hoe het ervaren is, wat handig was en wat wellicht anders
en beter kan. Vanuit de MR oudergeleding is het verzoek gedaan om de ouders nog
te bevragen over het thuiswerken. We geven hier gehoor aan door op 15 april een
online ouderpanel te houden. In social schools is hier een uitnodiging voor gekomen
op 30 maart. U kunt uw beschikbaarheid aangeven. De mensen die “ja” antwoorden,
krijgen een uitnodiging voor de teamssessie. We zullen achtergrondinfo geven en u
kunt uw vragen stellen. Welkom!

Vanuit de OR
Dinsdag 12 april hebben wij onze volgende Ouderraad-vergadering via Zoom.
Op dit moment hebben we als acties: de incasso van de ouderbijdragen en meehelpen
met organisatie paaslunch. Geweldig om te zien dat we samen steeds kijken naar wat wel
kan en hoe we dat dan kunnen doen.
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Wandelen voor water
De actie “wandelen voor water” heeft tot nu
toe 1188 euro opgeleverd. Prachtig bedrag.
We hadden ook heel veel geluk met het
lekkere wandelweer. Onderweg genoten we
van de natuur en van het samen buiten zijn.
Groep 6 had een drukke dag want zij gingen
vrijdag ook nog vuil rapen in de wijk voor de
actie “Schoon belonen”.

Subsidies
U heeft vast gehoord over de incidentele financiële impuls voor het onderwijs.
Momenteel heb ik nog niet helemaal duidelijk welk bedrag er voor De Roerganger zal
komen. We moeten in april een scan invullen om aan te geven waar we het geld aan
willen besteden en hoe de kinderen hier van profiteren. Daar hebben we natuurlijk wel al
ideeën over. De MR zal in mei goedkeuring moeten geven voor het plan en dan kan het
in het nieuwe schooljaar van start gaan. We houden u op de hoogte.
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Vanuit de GGD / contactpersoon
Hulp nodig op welk gebied dan ook? Trek aan de bel bij de jeugdverpleegkundige!
Onze tijdelijke contactpersoon is: Grietje Elsen – Posthuma, haar mailadres is g.elsenposthuma@ggdfryslan.nl
(Tineke Bilker is met zwangerschapsverlof)

Open dag
Op woensdag 24 maart hebben we open huis gehouden voor nieuwe gezinnen. In deze periode is
het lastig om scholen te bezoeken, vandaar dat we vooraf vroegen om aan te melden. In de
gemeente Heerenveen zijn weinig bezoeken geweest op de scholen. Heeft u een kind van bijna 3
jaar? Of kent u gezinnen met jonge kinderen die nog een school zoeken? U mag doorgeven dat we
graag in gesprek gaan en vertellen over onze school. Gesprekken zijn op afspraak en we maken er
graag tijd voor in onze agenda. Geef het door!!
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