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Beste ouders 

Sinds het schoolreisje is het schooljaar als het ware gereset…we zijn weer met (bijna) 

volledige groepen op school. Alle teamleden zijn weer gestart. Dat werkt wel weer heel erg 

fijn. Een aantal teamleden zal zich voorstellen in deze nieuwsbrief. We hebben veel extra 

mensen in school. Dat is prettig: we delen graag met stagiaires hoe mooi ons vak is en we 

maken graag deel uit van hun ontwikkeling. We hebben nieuwe leerlingen wegens 

verhuizing: welkom bij ons op school! Heeft u vragen nav deze nieuwsbrief? Stuur me een 

bericht en dan neem ik contact met u op. 

Vriendelijke groeten en graag tot ziens 

 

Hanneke Henneveld 

Directeur cbs De Roerganger 

0513 625851 

h.henneveld@cbo-meilan.nl  

en via social schools bereikbaar 

werkdagen op school: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Woensdag afwezig ivm studie te Zwolle 

 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
mailto:h.henneveld@cbo-meilan.nl


 

 

 

             Het Scheepsjournaal oktober 2021 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

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

         Volg ons ook op facebook! 

Als kristal 

Even kwetsbaar als een vlinder of een beeldje van kristal 

Is een kind dat zoekt naar liefde en bescherming bovenal. 

In zijn wereld vol verwachting hoop ik dat het slagen zal 

Als piloot, chirurg of kapster, maar als mens toch bovenal. 

God dat ik de juiste woorden tegen het kind zeggen zal. 

Dat het zich aanvaard mag weten maar beschermd toch bovenal. 

Ongeacht alle prestaties – daarom gaat het toch meestal?- 

Ongeacht toetsen en cijfers maar als mens toch bovenal. 

God geeft liefde aan de mensen maar aan kinderen bovenal, 

Want ze zijn kwetsbaar als vlinders of als beeldjes van kristal. 

 

Chris Lindhout 
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Agenda oktober 2021 
1 oktober Teldatum voor het onderwijs: 199 leerlingen; 4 meer dan vorig jaar op 1 

oktober 

4 oktober Dierendag 

5 oktober Start Kinderboekenweek: Worden wat je wil 
Kinderen mogen verkleed naar school komen. We starten op het plein; zie 
info kinderboekenweek. 

5 oktober Dag van de leraar; we zijn trots op de meesters en juffen van De 
Roerganger!! 

6 oktober De startgesprekken worden open gezet in social schools 

8 oktober Medewerkers van de bibliotheek bezoeken onze groepen in het kader van de 
Kinderboekenweek. Ook zijn er groepen die naar de bibliotheek gaan. 

14 oktober Finale van de voorleeswedstrijd op De Roerganger door leerlingen van gr 7 
en 8: wie gaat de school vertegenwoordigen? 

11-15 oktober Startgesprekken 

18-24 oktober Herfstvakantie 

25 oktober Studiedag voor het team: alle leerlingen vrij!  

26 oktober Ouderpanel op school. De mensen die hun aanwezigheid hebben 
aangegeven krijgen binnenkort een agenda voor deze avond. 

29 oktober Einde eerste 10 weken onderwijs in dit schooljaar: evalueren plannen 

29 oktober Schoon belonen door groep 5/6 

 

Ook onze leerlingen zijn weer op pad voor de actie kinderpostzegels: 
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Inhoud van deze nieuwsbrief 
 

Kinderboekenweek: worden wat je wil…we werken over beroepen 

 

Voorwoord  

Gedicht 

Agenda 

Inhoud nieuwsbrief 

Leesrooster 

Vanuit het team 

Vanuit school 

Gebedsgroep 

Vanuit OR 

Vanuit de GGD 

Verkeersveiligheid 

Vakantierooster en vrije dagen 

Tekenles bij De Brug 

Sportkalender De greiden 

AMV 
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Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 40: 4-8 okt. 2021 

Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35 

Verbond met Laban, Genesis 31:43-54 

Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22 

Week 41: 11-15 okt. 2021 

Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33 

Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11 

Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35:16-29 

Week 42/43: 18-29 okt. 2021 

De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11 

Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36 

Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6 

 

 

 

 
 
 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl


 

 

 

             Het Scheepsjournaal oktober 2021 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

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

         Volg ons ook op facebook! 

Vanuit het team 
In de vorige nieuwsbrief kon ik melden dat we vacatures hebben uitgezet voor de tijdelijke 

functies in gr 4 en 1-2B. Gelukkig hebben we deze vacatures kunnen invullen. Hieronder 

zullen de mensen die aan onze formatie zijn toegevoegd zich voorstellen. U ziet ze vast wel 

eens lopen op het plein of in de school. 

• Juf Mirjam van Bladeren groep 1-2B; haar stukje volgt nog…| 

 

• Juf Jannie Postma groep 4 
Ik ben Jannie Postma, getrouwd met Jan Arie. We wonen in Joure. We hebben drie kinderen, 

die allemaal in de Randstad wonen. Sinds een jaar zijn wij trotse pake en beppe van Arthur . 

Al bijna 20 jaar werk ik als invaller bij Meilân, waarvan de laatste 3 jaar in de vaste invalpool. 
Het afwisselende van invallen vind ik erg leuk. Ik werk in alle groepen, maar heb een lichte 
voorkeur voor de middenbouw. Daarom vind ik het ook heel leuk nu in groep 4 te mogen 
werken. Op de Roerganger heb ik in het verleden vaker gewerkt, maar nooit voor een wat 
langere periode. 
Ik heb veel zin in om er samen met Jeltje en Ilse een mooie tijd voor de kinderen van te 
maken! 

 
Ook de stagiaires en nieuwe collega’s stellen zich voor 

• John Roest Onderwijsassistent 

Mijn naam is John Roest. Ik ben 19 jaar oud en woon in Echtenerbrug. Het 
komende schooljaar kom ik het team versterken als onderwijsassistent in de 
groepen 5-6, 7 & 8. Ik zal aanwezig zijn op maandag, dinsdag en woensdag. 
Op de andere dagen werk ik in een restaurant als bedieningsmedewerker. In 
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mijn vrije tijd vind ik het leuk om gezellig met familie en/of vrienden op stap 
te zijn en ook vind ik het erg leuk om iets te organiseren zoals, een 
evenement. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u gerust 
bij mij aankloppen! 

 
• Jesper Douma stagiaire onderwijsassistent 

 

Mijn naam is Jesper Douma, ik ben 18 jaar oud en geboren en getogen in 

Heerenveen. Ik studeer aan het Deltion College, hier volg ik de opleiding 

onderwijsassistent leerjaar 2. Mijn ambitie is om hierna de Pabo te volgen, zodat ik in 

de toekomst zelf voor de klas kan staan. Ik loop dit jaar op de woensdag en 

donderdag stage in groep 5/6, dit doe ik bij Marjan en Henja. Buiten school om 

voetbal ik en heb ik een baantje bij de Spare-ribexpress. Ik ga mijn uiterste best doen 

om er een mooi jaar van te maken. 
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• Kees Flapper PABO stagiair 3e jaar 

Ik ben Kees Flapper, ik ben 22 jaar oud, ik loop stage bij Derrick in groep 8 op de 

donderdag en vrijdag! Ik woon in Oldeberkoop en korfbal bij sco in Oldeholtpade. 

Met mijn vorige opleiding liep ik ook al stage op de Roerganger als gymleraar! 

 

• Karsten de Boer PABO stagiair 4e jaar 

 
 

 

 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl


 

 

 

             Het Scheepsjournaal oktober 2021 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

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

         Volg ons ook op facebook! 

• Kimberley Apeldoorn stagiaire onderwijsassistent 

Ik zit in het tweede jaar van mijn opleiding onderwijsassistent niveau 4. Op 
de donderdag en vrijdag tot aan de zomervakantie kom ik stage lopen in 
groep 1/2 bij juf Janneke. Vrijdag middag ga ik stage lopen in groep 3 bij juf 
Jeltje. Ik kijk er naar uit om bij uw kinderen in de klas stage te lopen. Ik vind 
het leuk om ontwikkelingsgerichte activiteiten te bedenken en uit te voeren 
met de kinderen. Mijn hobby’s zijn zwemmen en wandelen. Ik hoop u 
allemaal eens te ontmoeten tijdens mijn stage. 
Hartelijke groet, 
Kimberley Apeldoorn 

 
 

• Sanne Spannenburg 

Mijn naam is Sanne Spannenburg, ik ben 17 jaar en ik woon in Gorredijk.  

Ik zit nu in het tweede jaar van de opleiding Onderwijsassistent in Drachten, hierna 

zou ik graag naar de Pabo willen. 

Ik werk door de week een aantal keren bij de Albert Heijn. Verder ben ik druk bezig 

met autorijlessen.  

Ik loop nu stage in groep 1/2 B en ik heb het er erg naar mijn zin! Nu ben ik er alleen  

Op donderdag maar later in het jaar mag ik hier vier dagen per week stagelopen. 
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• Leon, stagiaire groep 1 2 A stelt zich ook later nog even voor 

 

 

 

We hebben een mooie periode voor de boeg: De kinderboekenweek. Het thema past erg 

goed bij onze school: Worden wie je bent. Dit past goed bij het inzetten van je talenten en 

kwaliteiten.  

 

Vanuit school 
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Tijdens het ouderpanel zullen we verder vertellen hoe we hier op school verder handen en 

voeten aan willen geven.  

  

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. 
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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 
 

Het schooljaar is weer volop aan de gang en de Ouderraad heeft haar eerste vergadering 

ook alweer gehad. Net als voor een groot deel van de ouders, was het toch een valse 

start van het schooljaar. De eerste schooldag viel een beetje in het water voor de ouders 

en vergaderen moest toch weer online. Maar het vertrouwen is er: dit jaar kunnen we 

weer meewerken met de activiteiten van school! Dat mag als eerste weer bij het 

Sinterklaasfeest. Tenminste, als hij de weg naar school weer weet te vinden... 

 

Wij hebben er in elk geval weer zin! 

Groeten van de Ouderraad 

Armand, Delilah, Koen, Mariska, Miranda, Veronique en Jeroen 
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Inloopspreekuur GGD 

Vanaf 16 september zal het inloopspreekuur plaats vinden op iedere derde donderdag van 
de maand, van 8.30-9.30 uur.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 

 

verkeersveiligheid 
 
Op De Roerganger maken we ons zorgen over de verkeersveiligheid. We hebben er met de 

ouders van de OR over gesproken.  

 

Klaar-over een nieuwe start? 

Het is alweer een tijdje geleden dat er bij onze school een of twee klaar-over staan om de 
kinderen veilig te laten over steken. 
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Nu is het plan opgevat om dit opnieuw op te starten aan de Vogelwijk kant, we constateren 
dat het toch wel erg druk en onoverzichtelijk is om iedereen veilig over te laten steken. 

Het idee is dit om wederom op te starten, hier zouden we per 26  oktober a.s. in de ochtend 
mee willen starten met twee leerlingen van groep 8. Het idee is om vanaf 8.15-8.30 uur hier 
te staan en om 14.15-14.30 uur. 

Dit kunnen we natuurlijk niet alleen en hebben hierbij alle hulp nodig. 

Indien u hier graag aan mee wil doen dan kunt u zich opgeven bij: Hanneke Henneveld 
h.henneveld@cbo-meilan.nl 
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Om verwarring te voorkomen; de huidige website gaat uit de lucht. Ik heb geen tijd en 

energie gestoken in het updaten. De vrije dagen vindt u in de schoolgids die digitaal is 

gedeeld en de data staan ook in de kalender op social schools. 
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Vanuit Boekhuis De Brug willen we bekend maken dat er op zaterdag 9 oktober een 

tekenles wordt gegeven in de winkel. 

Leontine Gaasenbeek komt deze tekenles geven. Zij is een bekend illustratrice van 

kinderboeken en geeft een leuke les. 

Kinderen die dat leuk vinden zijn welkom! 

Wel vragen we de ouders de naam door te geven via info@boekhuisdebrug.nl. 
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Cursus: Algemene Muziek Vorming 

 

Algemene muziekvorming is een ontdekkingsreis door het wereld van muziek. Spelenderwijs 

leren de kinderen een ritmegevoel, liedjes zingen, klappen, dansen en zijn creativiteit 

ontdekken. Door het bespelen van een instrument leren ze langzamerhand het begin van 

noten en ritmes lezen en kunnen ze genieten van samen muziek maken. Ze leren hiernaast 

ook over andere instrumenten families. Hierdoor weten ze beter welk instrument het beste 

bij hun past.  

Na de eerste 6 weken wordt verwacht dat de kinderen een instrument kopen met keuze uit: 

blokfluit (10 euro) of en klokkenspel (25 euro). Hierbij komt een extra toeslag van 2,50 euro 

voor een meespeel CD en kopieën voor de les. Tijdens deze cursus van 24 weken hebben we 

meerdere momenten waarop de ouders kunnen meeluisteren en als afsluiting een optreden. 

INFORMATIE 

MDF DE SPIL,  

Schoterplein 49, Heerenveen 

14.30-15.30 

DE RINKELBOM,  

Zwanedrift 2, Heerenveen 

16.00-17.00 

MAANDAGS 

Begin datum: 04 oktober 2021 

24 weken cursus (exclusief school vakanties) 

€ 204,-(of 4 x €51) 

www.blokfluit en creatievemuziek.nl 

(Gratis proefles op aanvraag) 
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