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Beste ouders, 

Maandag starten we weer. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft 

gehad. We zien er naar uit de kinderen en jullie als ouders weer te ontmoeten. 

Hoe we starten qua maatregelen heb ik donderdag al gestuurd. We hopen op 

een “gewoon” schooljaar waarin we niet gehinderd worden door lockdown of 

quarantaine!  

Hanneke Henneveld 

Directeur cbs de Roerganger 
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Het team seizoen 2021-2022 
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Starten na de vakantie…altijd weer spannend! 
 

 

Waag te durven, durf te wagen, door Karel Eijkman 

 

Zaai je pas je zaadjes als je zeker bent van regen? 

Zo kom je nooit aan mooie bloemen toe. 

Wie niemand vertrouwt, komt ook niemand tegen 

Maar komt tot niets en wordt toch moe. 

Beter een gok wagen, dan geen risico genomen. 

Bedenk wel: wie niet waagt die niet wint. 

Je kan in je leven veel verder komen 

Als je niet weet waaraan je begint. 

Beter iets doen, dan alleen maar gedachten. 

Beter proberen dan “begin er niet aan”. 

Beter geloven, dan af blijven wachten. 

Beter op weg gaan, dan stil blijven staan. 

Durf je niet te geloven zonder zeker te weten? 

Zo kom je nooit ergens en kom je nergens terecht. 

Je kunt al je zekerheden beter vergeten; 

Waarin je gelooft gebeurt dan in het echt. 
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gym 
 
Een aantal leerkrachten hebben het al met hun groep gedeeld, maar hier voor de 
volledigheid: 
Maandag  groep 12A (Janneke) de groepen 3 en 5 
Woensdag  groep 12B (Hillegonda/ vervanger) en de groepen 7 en 4 
Vrijdag  groepen 3,4,5-6 en 8 
 

kleuters: gymschoenen blijven op school. Gym in onderkleding en 
korte broek evt.  
andere groepen: gymtas regelmatig mee naar huis om de kleding te 
wassen en te kijken of de schoenen nog passen 

 

Vanuit het team 
 

Ik heb helaas een aantal personeelszaken met u te delen. Hillegonda vd Kooij start nog niet 

na de zomervakantie. Juf Elsbeth kan gelukkig blijven. Zij werkt op maandag en dinsdag in 

groep 12B. Deze week komt onze vaste invaller meester Jelmer op woensdag en donderdag. 

We zijn bezig om een langdurige vervanging te organiseren in samenspraak met ons meilan 

kantoor. Zo snel ik nieuws heb, laat ik het weten. 

Zelf ben ik (Hanneke) in de vakantie opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ik ben met 

spoed geopereerd en moet herstellen. Dit komt weer helemaal goed. Voor school betekent 

het dat ik probeer halve dagen te werken op school en dan in de middag per mail / social 

schools bereikbaar ben vanuit huis. Ik hoop zo snel mogelijk weer volledig te kunnen werken 

maar het heeft even tijd nodig.  
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Social Schools 
 

De kalender is gevuld in social schools. U kunt deze 

synchroniseren met uw online agenda. Sommige 

ouders meosten even opnieuw activeren. Ik weet 

niet waarom dat was maar heeft ongetwijfeld te 

maken met de groepsovergangen die na 1 aug zijn 

doorgezet. Ik kan zien wie nog niet geactiveerd zijn 

en zij krijgen nieuwe codes gestuurd.  

Aanpassing: schoolreis is verplaatst naar maandag 

20 september voor de groepen 1-7. Kamp gr 8 

blijft 15-17 sept.  

Vanuit de OR 
 
Koffie bij start van schooljaar…in overleg met team en OR hebben we afgesproken nog geen 
welkom en start van schooljaar-koffie aan te bieden. We moeten als volwassenen nog de 
anderhalve meter afstand houden en dat gaat vast niet lukken als we gezellig koffie drinken. 
U houdt het tegoed!! 
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GGD op onze school 
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