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Beste ouders 

Een nieuw jaar, nieuwe kansen! We willen vanuit het team u allen een gezond, stabiel en 

gelukkig 2022 toewensen.  

Na de verlengde kerstvakantie mogen we dan vandaag weer “gewoon” met alle kinderen 

starten. Natuurlijk zijn er nog maatregelen waar we rekening mee moeten houden. Deze heb 

ik vorige week al met u gedeeld. We zien er naar uit iedereen weer op school te ontmoeten. 

De week voor de kerstvakantie hadden we een gezellige week met de leerlingen die van de 

noodopvang gebruik maakten. De teamleden hebben administratieve klussen gedaan en 

voorbereid op de volgende periode en…we hebben in school “gepimpt”. We willen onze 

visie op Talent Gedreven Onderwijs meer zichtbaar maken in de school. Het is jammer dat u 

de school nu niet in mag, maar we zullen u op een andere manier meenemen in de school. 

Het wordt prachtig.  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 (liefst in een bericht (=mail) ipv een gesprek (=chatten) ) 
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Gedicht door Chris Lindhout 

Een reus van een eik begon ooit als een toevallig opgekomen boompje. 

De angstig zwarte onweersbui begon ooit als een onbeduidende waterdruppel. 

De knapste professor begon ooit met het leren van het eerste woordje. 

Een nieuw jaar begon ooit met de eerste minuut. 

De meest wijze wijze begon ooit met het zien van het begin. 

God begon ooit met jou. 

Als Hij ooit met jou, mijn kind, begon 
wie weet wat er dan 
aan wijsheid uit jou groeien kan. 
 

 
 
Agenda januari 2022 

10 januari Eerste schooldag 2022. Helaas geen nieuwjaar koffie en 
rolletjes met de ouders. Teambijeenkomst PCM na schooltijd 

11 januari Studiedag met alle directeuren (Hanneke afwezig op school) 
Juf Marjan is jarig 

12 januari OR vergadert online 

14 januari MR vergadert online 

17-22 januari Methode onafhankelijke toetsen 
18,25 en 26 januari Werelddocenten in gr 7, 5/6.3 en 4 

24 januari Zorgvergadering  
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Juf Annet jarig 

25 januari Ouderpanel over de nieuwe rekenmethode. Er hebben 17 
mensen gereageerd dat ze aanwezig zullen zijn. Waarschijnlijk 
zal dit online moeten. U krijgt dat nog te horen en dan zullen 
we de link meesturen om in te loggen. 

27 januari Leerlingen zijn vrij vanaf 12 uur. Teamleden werken aan de 
rapporten. 

31 januari Het rapport gaat mee vandaag. Deze week 10 minuten 
gesprekken; u hoort nog hoe we dit gaan doen. 

 

Inhoud van deze nieuwsbrief 
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Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 2:10-14 jan. 2022 

Jezus wordt gedoopt, Marcus 1:1-13 

Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20 

In de synagoge, Marcus 1:21-28 

Week 3: 17-21 jan. 2022 

De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1:29-39 

De melaatse man, Marcus 1:40-45 

De verlamde, Marcus 2:1-12 

Week 4: 24-28 jan. 2022 

Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 2:13-22 

Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28 

Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6 

Week 5: 31 jan. – 4 feb. 2022                   

Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3:7-12 

Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19 

Waar haalt Jezus het vandaan?, Marcus 3:20-30 

 

 
 

Vanuit het team 
 

Onze collega’s Hillegonda en Ilse zijn steeds iets meer en langer op school. Het is de 

bedoeling dat Ilse na de voorjaarsvakantie haar baan weer geheel zelfstandig zal werken. Zij 

is dan op woensdag, donderdag en vrijdag volledig op school in groep 4. Voor Hillegonda is 
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dat nog niet duidelijk. We zijn aan het nadenken hoe we het zwangerschapsverlof van Inge 

Birthe gaan invullen. In deze groep 5 zal ook Karsten zijn LIO gaan doen (eindstage). Froukje 

Bokhorst is intern begeleider geworden voor de taalklas. Daardoor heeft ze een deel van 

haar baan bij ons opgezegd. De maandagen voor groep 8 zijn hiermee komen te vervallen. 

Tot op heden hebben we nog geen goede vervanger kunnen aantrekken.  

De afgelopen periode hebben we veel wisselingen gehad op school door corona. Ik ben bang 

dat we daar nog niet vanaf zijn en dat zal wederom flexibiliteit van het team vragen en van u 

als ouders. We hebben een volgorde gemaakt wat we doen als een leerkracht ziek is en dat 

zal ik ook met u delen. Hierdoor krijgt u meer inzicht: een klas moet toch naar huis worden 

gestuurd…wat hebben we dan al gedaan om de groep toch op school te houden, maar het is 

niet gelukt… 

Voor de kerstvakantie werd in een erg laat stadium bekend dat de scholen toch eerder 

zouden sluiten. We hebben de kerstviering naar voren gehaald en er wederom het beste van 

gemaakt. Ik wil u als ouders bedanken voor de medewerking en het team ook voor de inzet 

in deze hectische en onvoorspelbare weken. Ik ben blij dat we nu open mogen met alle 

leerlingen. Hoewel het onzeker blijft voor kinderen is het toch het beste om zo gewoon 

mogelijk te doen: in structuur blijven, dagelijks ritme van naar school gaan. Ik ben niet zo 

bang voor leerachterstanden; het is een nieuwe beginsituatie en alle leerlingen hebben hier 

last van. Wat mij meer zorgen baart: kinderen moeten steeds weer wennen: hoe doen we 

het hier op school, hoe gedragen we ons, wat zijn onze manieren. Omgaan met uitgestelde 

aandacht, zelfstandigheid, delen en samen zijn. Ik noem het meer een leef-achterstand.  Dit 

vraagt van ons en van u volledige samenwerking. Maakt u zich zorgen? Deel het met de 

groepsleerkracht, wij zullen dat vanaf onze kant ook doen.  

 

 

 

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

januari operationeel zal zijn voor alle Meilan scholen➔ Het ziet er naar uit dat dit gaat 

lukken! 

In december hebben we afscheid genomen van leerlingen omdat ze verhuisd zijn of naar het 

speciaal onderwijs zijn doorgestroomd; heel veel succes op jullie nieuwe scholen. 

Vanuit school 
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Er zijn ook nieuwe leerlingen ingeschreven: welkom op De Roerganger! 

We hebben ook een verdrietige tijd gehad omdat een leerling van zijn moeder moest 

afscheid nemen. Het was de wens van moeder om hier weinig ruchtbaarheid aan te geven.  

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 

In de kalender ziet u dat we binnenkort werelddocenten op school krijgen in de groep 7,5-6, 

3 en 4. Met de inzet van de NPO gelden hebben we deze mensen ingehuurd. Zij verzorgen 

een complete dag met een eigen onderwerp voor een groep en de leerkracht kan buiten de 

groep taken doen voor de leerlingen/ groep. Het is een stukje ondersteuning voor de 

teamleden. We vinden het een mooie manier om tegemoet te komen aan de wens van de 

collega’s om op deze manier ruimte te maken.  

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 1-2 
 
 
 
 

 
 

 

 

Covid 
 

Beste ouders 
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Over Covid heeft u een los bericht gehad. 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. 

 

Leerlingenraad 21-22 
 

 
 

 

De leerlingen worden dit jaar vertegenwoordigd door bovenstaande kanjers uit de groepen 5, 
5-6, 7 en 8. Hun eerste grote klus: helpen het script te maken voor een PR filmpje welke op 
landelijke tv uitgezonden gaat worden. Holland van boven komt op De Roerganger. U zult hier 
nog meer over horen. 
 

Binnenkort spreken we elkaar over de buitenspeelmaterialen waar meester Andries met de 
Technium leerlingen een prachtige kast voor heeft gemaakt. De materialen zijn er maar hoe 
houden we ze ook…het lijkt soms alsof we te maken hebben met de Bermuda driehoek… op 
wonderbaarlijke wijze verdwijnt speelmateriaal… daar zullen we met elkaar echt beter voor 
moeten zorgen. De leerlingenraad heeft mooie ideeën geopperd dus dat gaan we nu eerst 
proberen. De kinderen hebben het materiaal bij elkaar gespaard door de actie “schoon 
belonen”.  
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Rekeningnummer goed doel 

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 
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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? We kunnen nog aanmeldingen gebruiken: doet u dit rechtstreeks bij de 

groepsleerkracht? 
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