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Beste ouders 

Het is weer tijd voor een nieuw Scheepsjournaal. Inmiddels heeft Corona ons nog aardig in 

de greep. Niet leuk…ik snak naar een ander gespreksonderwerp. Voor u als ouders is het 

steeds weer lastig organiseren, voor ons op school is het ook erg ingewikkeld om de groepen 

draaiende te houden. Met elkaar moeten we het doen. We leven als school van feest naar 

feest. Sinterklaas is inmiddels uitgezwaaid en de Kerstbomen komen van de zolder en krijgen 

weer een plekje in de klassen. Een gezellige tijd! We maken er met elkaar het beste van!  

Heeft u vragen of opmerkingen: bel naar school of stuur een bericht in social schools. 

Vriendelijke groeten en graag tot ziens 

 

Hanneke Henneveld 

Directeur cbs De Roerganger 

0513 625851 

h.henneveld@cbo-meilan.nl  

en via social schools bereikbaar 
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Agenda december 2021 
2 dec Sint op school 

6 dec Scheepsjournaal komt uit 

8 dec en 15 dec Groep 8 heeft natte gymles in het zwembad 

16 dec Geen verpleegkundige GGD helaas 

23 dec Kerstviering in de klas 

24 dec Schoon belonen gr 4 

24 dec 12.15 uur zijn alle leerlingen vrij 

25-12 t/m 9-1 Kerstvakantie 

10 jan 2022 Eerste schooldag in 2022 
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Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 48: 29 nov.-3 dec. 2021 
Noömi gaat terug naar Betlehem, Ruth 1:14a 
Ruth gaat met Noömi mee, Ruth 1:14b-22 
Bij Boaz, Ruth 2:1-17 

Week 49: 6-10 dec. 2021 
Het plan van Noömi, Ruth 2:18 - 3:6 
Op de dorsvloer, Ruth 3:7-18 
Een kind van Betlehem, Ruth 4 

Week 50: 13-17 dec. 2021 
Zacharias krijgt een goed bericht, Lucas 1:5-25 
Gabriël komt bij Maria, Lucas 1:26-38 
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56 

Week 51: 20-24 dec. 2021 
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80 
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25 
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-20 
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Vanuit het team 
 

Onze collega’s Hillegonda en Ilse zijn steeds iets meer en langer op school. Dat is heel fijn! 

Verder zijn er de afgelopen weken collega’s ziek geworden door Corona. Dat is super 

vervelend voor hen zelf en voor ons om de groepen draaiende te houden. Gelukkig kunnen 

we het vaak onderling oplossen en is er steun vanaf kantoor en uit de invalpool. We doen 

het samen!  

Groep 8 is een week thuis geweest en op moment van schrijven is groep 7 thuis. Het is 

natuurlijk niet prettig om op zondagavond te lezen dat de groep niet naar school kan. We 

begrijpen dat dit logistiek en qua opvang gedoe geeft. Het is ook zeker niet onze bedoeling 

om groepen naar huis te sturen. We hebben goed overleg steeds met artsen bij de GGD. We 

volgen hun advies. Voor ons zijn de steeds wisselende afspraken en regels ook niet altijd te 

volgen. Als u het filmpje van de snottebellekes heeft gezien, weet u precies voor welke 

uitdagingen we staan. https://youtu.be/LFHjcQyEnEY ( even een geintje tussendoor). 

We kunnen terugkijken op een geslaagd Sinterklaasfeest. U krijgt een My Album linkje voor 

alle foto’s. 
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Bovenschools zijn we bezig met het inrichten van de nieuwe website. We hopen dat deze in 

januari operationeel zal zijn voor alle Meilan scholen. 

Op dit moment hebben we 204 leerlingen. De kennismakingsgesprekken laten we doorgaan 

met in acht neming van de covid regels. Als nieuwe ouder krijg je het beste een beeld en 

gevoel bij het kijken op een school die in bedrijf is. Kent u nog gezinnen die op zoek zijn naar 

een fijne school voor hun peuter? Geef maar aan dat ze een afspraak met me kunnen maken 

via h.henneveld@cbo-meilan.nl 

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. We beginnen nu weer met 
de doos in groep 3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Vanuit school 
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Covid 
 

Beste ouders 

Over Covid komt een losse bijlage. De nieuwste maatregelen zijn er in verwerkt. Mocht 

het u duizelen? Bij twijfel, bel naar school of stel uw vraag in social schools. Met elkaar 

komen we eruit. 

 

 

Kerst 2021 
 

De kerstwandeling kunnen we helaas niet organiseren binnen de geldende afspraken of 

regels. We gaan het in de eigen groepen vieren: 

Wanneer:  donderdag 23 december 

Tijd:    na de middagpauze, de ochtend is dus reguliere ochtend 

Hoe: Iedere groep viert kerst in het eigen lokaal. De kerstcommissie heeft 

een viering voorbereid. 

Vrijdag eerder vrij?  Ondanks dat we nu geen avondactiviteit hebben, blijft de 

compensatiemiddag op 24 dec staan. Leerlingen zijn dus allemaal 

om 12.15 uur vrij op 24 december.  
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Kinderpostzegels 

 
Met dank aan alle kopers en verkopers: weer een geweldige opbrengst!! 
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Leerlingenraad 21-22 
 

 
 

 

De leerlingen worden dit jaar vertegenwoordigd door bovenstaande kanjers uit de groepen 5, 
5-6, 7 en 8 
 

Binnenkort spreken we elkaar over de aan te schaffen buitenspeelmaterialen waar Meester 
Andries met de Technium leerlingen een prachtige kast voor heeft gemaakt. 
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Actie Schoenendoos 
We hebben 60 mooi gevulde schoenendozen verstuurd via GAIN. 

Wat zullen de ontvangers er blij mee zijn; bedankt allemaal voor het meedoen! 
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Rekeningnummer goed doelv 

NL54RABO0154014907 

Bovenstaande is het rekeningnummer van school. Mocht u op maandag geen kleingeld 
hebben om mee te geven dan kunt u ook overmaken. Zet er dan duidelijk bij dat het voor 
onze sponsorkinderen is/ goed doel. Dan komt het zeker op de plek waar het voor bedoeld 
is. 

 

zwerfboeken 

Er
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Vanuit MR 
 

We hebben een online bespreking gehouden op 26 november. We hebben een wisseling 

in de personeelsgeleding: Henja Kinderman is er uit en gaat ons nu via de GMR 

vertegenwoordigen. Annet Monkel is nu het nieuwe MR lid, samen met Froukje Bokhorst. 

Vanuit de ouders hebben we als leden: Mariëlle Rijkaart en Jolanda Veenstra.  

Het is goed om regelmatig even met elkaar de zaken voor school te bespreken. Volgende 

vergadering is op 14 januari. 

 

Kerststerrenactie 
 
 

 
De sterrenkaarten worden vanuit school uitgedeeld aan de leerlingen van de groepen 1-5 
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Luizen pluizen 
 

Graag willen we weer op school luizen pluizen. In de week na een vakantie is dat het meest 

handig. Echter…sinds we te maken kregen met corona is dit niet meer gedaan en nu weten 

we niet meer exact wie de luizenpluizers zijn…dus: wilt u helpen luizen pluizen? Meld u aan 

bij de leerkracht van uw kind. Als we er twee of drie per groep hebben, is dat voldoende. Er 

hebben zich tot op heden geen ouders gemeld; dus kijkt u zelf goed of uw kind beestjes-vrij 

is? 

 

 

 

 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl


 

 

 

             Het Scheepsjournaal December 2021 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

   Directeur cbs De Roerganger     E: directie.deroerganger@cbo-meilan.nl 

         Volg ons ook op facebook! 

 

 

Sport en spel na schooltijd; gratis 
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Pony power voor kids 

Start Pony Power voor Kids. Woensdag 5 januari tussen 14.45 en 16.45 uur. 

Pony Power voor Kids is een cursus waar kinderen van 6-11 jaar in een klein 

groepje hun 

sociale vaardigheden vergroten. Zoals de naam al doet vermoeden wordt deze 

cursus gegeven met behulp van pony's. Er wordt niet gereden maar kinderen voeren 

opdrachten uit vanaf de grond. Dit alles onder deskundige begeleiding van een 

ervaren, gediplomeerde coach. 

Buiten zijn met de paarden in combinatie met een ontspannen, veilige omgeving. 

Een plek waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn, en waar ze kunnen doen, 

ervaren en leren over zichzelf en anderen. 

De Ponypower is vooral gericht op: 

Emotionele ontwikkeling: Even helemaal jezelf mogen zijn, het paard oordeelt niet, 

jij bent perfect zoals je bent. Dat gevoel is essentieel in de ontwikkeling van het 

jonge kind. 

Persoonlijke groei en weerbaarheid: 

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? De pony leert het kind duidelijk te zijn en 

zich te uiten naar anderen toe. 

Sociale vaardigheden: 

Op een speelse manier afstemmen, contact maken en aanpassen indien nodig. 

Kijken naar de ander en reageren. 
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Wanneer: 

Vanaf woensdag 5 januari van 14.45 tot 16.45. 

Waar: 

Bantsterschans 3, Terband ( nabij Heerenveen) 

Belangstelling of vragen, denkt u dat uw kind hier baat bij kan hebben? 

Neem gerust contact met mij op via telefoonnummer 06-20808401 Of kijk op 

https://liesvandongeren.nl/pony-power-for-kids/ 
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Fotograaf 
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Donkere dagen…fietsverlichting aan!!! 
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