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Beste ouders 

Het is al weer november, tijd voor een nieuw Scheepsjournaal. De herfstvakantie is geweest 

en nu maken we ons op voor een drukke maar gezellige tijd: sint maarten , sinterklaas, 

kerst… Helaas houdt Corona de gemoederen nog bezig. We hebben op dit moment van 

schrijven weer kinderen in quarantaine. Gelukkig zijn er geen hele groepen thuis. Heeft u 

vragen of opmerkingen: bel 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 november 2021 
1 november 2021 Ouderlessen Kanjertraining gaan via informatief filmpje per 

groep 

1 november 2021 Nieuwe Scheepsjournaal komt uit 

4 november 2021 Nationaal Schoolontbijt 

Week 44 Invullen van de DUO tevredenheidspeilingen 

8 en 9 en 16 november 
2021 

Schoolarts voor kleuters 

12 november 2021 Inleveren van de schoenendozen voor de actie GAIN 

12 november 2021 MR vergadering 

14 november 2021 Kerk School en Gezinsdienst; hoe? Krijgt u nog bericht over 

17 november 2021 Dyna schoolbasketbal toernooi gr 5 en 5/6 

18 november 2021 Inloopspreekuur GGD 

22 november 2021 OR vergadering 

26 november 2021 Schoon belonen: opruimactie door gr 5 

8,15,22 en 29 november Muziekatelier: gratis cultuuraanbod op Roerganger 

2 december Sinterklaas op school! 

 

Inhoud van deze nieuwsbrief 
 

Voorwoord  

Agenda 

Inhoud nieuwsbrief 

Leesrooster 

Vanuit het team 

Vanuit school 

Gebedsgroep 

Vanuit OR 

Vanuit de GGD; inloopspreekuur verpleegkundige 

Meilan Theater 
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Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 44: 1-5 nov. 2021 

De vrouw van Potifar, Genesis 39:7-23 

De schenker en de bakker, Genesis 40:1-23 

De dromen van de farao, Genesis 41:1-8 

Week 45: 8-12 nov. 2021  

Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36 

Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57 

De broers gaan naar Egypte, Genesis 42 

Week 46: 15-19 nov. 2021  

Het graan is op, Genesis 43:1-14 

Weer naar Egypte, Genesis 43:15-34 

De zilveren beker, Genesis 44:1-13 

Week 47: 22-26 nov. 2021 

Terug in het paleis, Genesis 44:14-34 

Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45 

Jakob gaat naar Egypte, Genesis 46 

Actie Schoenendoos 

Rekeningnummer Goede Doel 

Zwerfboeken op De Roerganger 

Helaas geen Sintsprookje 

Voorstellen nieuwe bestuurder Meilan 

Cheerleader 

Luizen pluizen 

Wedstrijd Friesch Dagblad 
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Vanuit het team 
In het team hebben we ook te maken met corona klachten en longcovid klachten. Dit is 

super vervelend en lastig. Juf Ilse breidt haar werkdagen uit op therapeutische basis.  

Juf Hillegonda komt gelukkig af en toe weer even langs om contact te houden met ons op 

school en ze begint weer met korte activiteiten met groepjes kinderen. 

Nogmaals: Meilan krijgt een nieuwe website en de scholen krijgen ook nieuwe 

schoolpagina’s: de huidige website gaat binnenkort off-line. Ik heb daar ook geen nieuwe 

updates geplaatst. Voor data etc verwijs ik u naar de kalender/ agenda van social schools. 

Deze wordt ook regelmatig aangevuld en bijgewerkt. 

We hebben een interessante studiedag gehad over communicatie. Het is de bedoeling dat u 

merkt dat we steeds beter met elkaar communiceren en dat we elkaar aanvoelen en daarop 

kunnen afstemmen. Het ouderpanel ging nog over talentgedreven onderwijs geven maar we 

vertelden alvast een  beetje over de communicatiedag van 25 okt. Conclusie: het volgende 

ouderpanel gaat over communicatie! U kunt zich daar dan weer voor opgeven. Opgave 

verschijnt in social schools. Welkom om mee te doen. Ik nodig de mensen uit die met “ja” ik 

ben aanwezig reageren. Graag dan gelijk die dag in uw agenda reserveren.  Een groepje van 

10 is een mooie groep om mee te werken.  
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We hebben 4 nieuwe verhuisleerlingen leerlingen op school gekregen: we wensen de 

kinderen een mooie tijd bij ons op school. We hopen dat iedereen zich snel welkom voelt. 

Aan de ouders van de nieuwe leerlingen: zijn er zaken niet duidelijk? Heb je vragen? 

Schroom niet om even te vragen of contact op te nemen.  

Aanstaande dinsdag 9 november wil ik graag met de ouders die dit schooljaar voor het eerst 

ouder zijn bij ons op school, een kopje koffie drinken. U krijgt hiervoor een uitnodiging. We 

houden dit ontmoetingsmoment gelijk om half 9. We zitten dan in Het Ruim. Ik zal enkele 

vragen aan u stellen en u mag mij ook van alles vragen! 

 

Vanuit school 
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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 d 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Vanuit de OR 
 

Afgelopen vergadering stond vooral in het plannen van de nieuwe activiteiten voor de rest 
van het schooljaar. Het lijkt erop dat alles door kan gaan, al weten we nog niet precies in 
welke vorm dit gaat worden. 
 
Voor komende periode staat eerst het schoolontbijt en de Sinterklaasviering op het 
programma voor de Ouderraad. 
 
Wij zoeken opnieuw klaar-overs. 
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Tot een aantal jaar geleden werkte de Roerganger met een systeem van klaar-overs. Iedere 
middag als de school uitging, stonden er één ouder en één leerling uit de hoogste groep als 
klaar-over bij de straat. Zo hielpen we met elkaar de schoolkinderen veilig de straat te laten 
oversteken. Nu de Vogelwijk steeds drukker wordt en er steeds meer auto's in de gele zone 
voor school parkeren, zijn wij op zoek naar ouders die zich willen opgeven als klaar-over. 
Opgeven kan bij Hanneke Henneveld. 
 
Voor opmerkingen of suggesties aan de Ouderraad zijn wij te bereiken op het volgende 
emailadres: ouderraadroerganger@gmail.com.  
 
Groeten, 
 
Sylvia, Armand, Delilah, Koen, Mariska, Miranda, Veronique en Jeroen 
 

 
 

 

Inloopspreekuur GGD 

 
Hallo, 

Mijn naam is Tineke Bilker en ik ben als jeugdverpleegkundige/preventiewerker betrokken in 
de wijk en ook bij de school de Roerganger. 

U kunt bij mij terecht met vragen over opvoeding en gezondheid, maar ook als er vragen of 
problemen zijn in de thuissituatie. U kunt bij mij binnen lopen op school tijdens het 
inloopspreekuur, of we maken een afspraak bij u thuis of op ons kantoor. Regelmatig heb ik 
contact met de leerkrachten van de school. Wanneer er contact met of over u kind nodig is, 
gaat dit uiteraard altijd in overleg met u als ouders/verzorgers. 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
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Het inloopspreekuur plaats vinden op iedere derde donderdag van de maand, van 8.30-9.30 
uur. Eerst komende keer is op 18 november 2021. 

Bij vragen kunt u contact met mij opnemen. Dit kan telefonisch, via WhatssApp of de mail. 

Tineke Bilker 

088 22 99 579/06 54 21 63 91 t.bilker@ggdfryslan.nl 

Sinds kort hebben wij ook een facebookpagina waar wij regelmatig interessante informatie 
plaatsen. We zijn te vinden onder de naam JGZ gemeente Heerenveen 0-12 jaar 

 

 

Meilan theater 

 
De masterclasses van de Meilânband en het Meilântheater gaan in januari 2022 weer van 
start!    
Het oefenen voor zowel de band als het theater is op donderdagmiddag in het Toanhûs in Joure. Hier 
krijgen de leerlingen masterclasses in het talent wat ze al hebben. Kinderen kunnen meedoen door 
een filmpje op te sturen naar atrium@cbo-meilan.nl voor 26 november 2021.   
Het Meilântheater is voor de kinderen van groep 5 en 6 en de Meilânband voor de kinderen van 
groep 7 en 8. Door corona hebben de kinderen afgelopen schooljaar niet fysiek lessen kunnen 
volgen, maar alleen online. Als deze kinderen dit jaar weer mee willen doen, hoeven zij niet 
opnieuw auditie te doen, maar mogen gewoon aansluiten door middel van een bericht te sturen. 
De kinderen van groep 7, die vorig jaar meededen met de Meilânband mogen aansluiten bij 
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groep 5/6 dit schooljaar. De uitslag wordt 14 december 2021 bekend gemaakt. De atrium leden 
doen deze dag een CBO Meilantour om de deelnemers te feliciteren. 
 

 
https://youtu.be/Ef1z-9E_IHc 
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Actie Schoenendoos 
 

Ook willen we vanuit school weer 

meedoen met de actie schoenendoos. 

De kinderen krijgen deze week een 

foldertje mee naar huis. Graag half 

november de versierde doos met 

spulletjes inleveren bij de leerkracht van 

uw kind. Heeft u meerdere kinderen , 

dan is het ook mooi om het als gezin 1 

doos  te doen. We hopen dat het lukt om 

veel dozen te verzamelen. De folder 

spreekt voor zich. Heel veel succes. 

 

We hebben al een paar dozen terug: 

super! Heeft u geen foldertje gekregen? 

Kijk even in de tas van uw kind, mist u 

het foldertje nog steeds: stuur een 

bericht. Ik heb nog een aantal foldertjes. 
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Rekeningnummer zending 

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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Sintsprookje 
Het bestuur van de Stichting Sint-Nicolaassprookje Heerenveen heeft besloten om ook in 

2021 geen sprookje op de planken te brengen. De stichting heeft hiervoor meerdere 

redenen. Het heeft te maken met de nasleep van de coronapandemie en komt een 

besluit van ons kabinet te laat, hoewel de situatie hierin wel verbeterd. 

 

Voor de Stichting zijn er ook te veel haken en ogen om al die schoolkinderen naar het 

Posthuis te laten komen zoals zij dat graag willen, om de traditie van de afgelopen 75 

jaar in ere te houden. En loopt de Stichting een te groot financieel risico, waarmee de 

continuïteit van Sprookje Heerenveen in het gedrang kan komen. 

Het 76ste Sprookje, Het akkefietje van Hans en Grietje, gaat in november van 2022 weer 

plaatsvinden in het Posthuis Theater. 

 

Voorstellen nieuwe bestuurder 
Op 1 september ben ik begonnen bestuurder van CBO Meilân.  Graag stel ik mij aan u 

voor. 

Mijn naam is Jaap van der Heide, ik ben 56 jaar, getrouwd met Inge Visser. Samen 
hebben wij zes kinderen gekregen Alleen de oudste is het huis uit, de anderen wonen 
nog thuis. Een gezellige drukte dus.  
 
Mijn werkzame leven speelt zich af in het onderwijs, daar voel ik mij thuis, omdat het 
werken mèt en vóór mensen is; het is betekenisvol. Op de basisschool had ik een 
meester die geweldig kon vertellen en dat heeft mijn interesse voor geschiedenis 
aangewakkerd, wat uiteindelijk resulteerde in een studie economisch sociale 
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Die ervaring op de basisschool 
vergeet ik nooit meer. Het is ook een ervaring die ik uw kinderen gun en past bij de 
scholen van CBO-Meilân, namelijk"; "Samen voor de wereld van morgen". Daarin zit 
alles: 

• we doen het samen 
• we doen het niet voor onszelf, maar voor de wereld, dus we zijn dienend 
• we zijn toekomstgericht 

Dat betekent dat we samenwerken in de scholen, met u als ouders voor de kinderen. We 
willen de kinderen iets meegeven waar ze hun leven lang iets aan hebben en dat zij zelf 
van betekenis kunnen zijn voor de wereld van morgen. Dat gaat verder dan enkel 
cognitie, het raakt je hele menszijn. 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
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Ik verwijs hierbij ook graag  naar onze statuten art.3 lid 2 waar o.a. de zin staat: "In de 
omgang met elkaar proberen iets te laten zien en door te geven wat de Stichting denkt 
dat Gods bedoeling is met mensen". Dat kleurt en geeft richting aan mijn en ons 
handelen.  
 
Vanuit mijn rol hoop ik een bijdrage aan de ontwikkeling van u kind te leveren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaap van der Heide 
 

Sportieve vraag…kennismaken met cheerleading 

 

Heb je ons gemist op de MEGA sportdag, of heb je meegedaan, en wil je een keer komen 

mee trainen. Maak dan gebruik van onze gratis proeflessen en maak kennis met 

Cheerleading! 
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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. 

 

 

Wedstrijd Friesch Dagblad 
 

Het is weer tijd voor de kersttekenwedstrijd die het Friesch Dagblad elk jaar organiseert 
voor alle Friese basisscholen. Bij deze willen we alle leerlingen uitnodigen om mee te 
doen!  
De beste tekenaars ontvangen een leuke prijs en de mooiste tekeningen drukken we af 
in de bijlage Kryst, die op 24 december verschijnt. De inzendingen worden in drie 
categorieën beoordeeld: groep 1 en 2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8.   
Veerkracht 

Voor elke categorie zijn er mooie prijzen te winnen. Dit jaar zijn dit kinderboeken. De 
meest mooie, grote, bijzondere en veelgeprezen kinderboeken voegen wij graag toe aan 
jullie schoolbibliotheken. En de mooiste tekeningen krijgen natuurlijk een plekje in onze 
krant.  
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Alles wat met kerst te maken heeft mag worden getekend, gekleurd, geverfd, gekrijt, 
geknipt of geplakt. Het thema van de bijlage is dit jaar ‘veerkracht’.   
In de coronatijd hebben we met elkaar veel veerkracht moeten tonen om er toch iets 
positiefs van te maken. Dat leidde tot mooie (blijvende) dingen: nieuwe hobby’s, meer 
samenzijn met het gezin of het waarderen van dingen die nu wel weer kunnen.   
Het is fijn als de kinderen bij de inzendingen rekening kunnen houden met het thema, 
maar dat is zeker niet verplicht. Een mooie kerststeking mag ook. Of een tip: maak een 
letterlijke veer! 
De inzendingen moeten uiterlijk op woensdag 15 december bij ons binnen zijn. Meld op 
de achterkant van elke tekening voor- en achternaam, woonplaats, leeftijd, groep en 
schoolnaam.   
Meedoen? 

Inzendingen kunnen worden opgestuurd naar het volgende adres:  
Friesch Dagblad  
T.a.v. Marianne Velsink  
Postbus 412  
8901 BE Leeuwarden  
Langsbrengen kan ook tot en met 11 december bij ons gebouw, Sixmastraat 15 in 
Leeuwarden. Wil je je bijdragen liever mailen? Stuur dan een mooie foto van jullie 
kunstwerk naar marianne.velsink@frieschdagblad.nl  
We hopen dat zo veel mogelijk kinderen meedoen. Veel succes!  
 

 
 

 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
mailto:marianne.velsink@frieschdagblad.nl

