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Beste ouders 

Week 3 van het schooljaar en de start is erg onrustig qua COVID. Helaas is de delta variant 

erg besmettelijk voor onder andere onze leerlingen. We hebben op dit moment de 4e groep 

in quarantaine. Dat geeft onrust onder leerlingen , team en natuurlijk voor de ouders. We 

houden de berichtgevingen in de gaten want er schijnen nieuwe regels te komen. Ook in het 

directie overleg bespreken we de situatie. Wordt vervolgd. We hopen op betere tijden! En ik 

hoop heel snel op een ander gespreksonderwerp! 

Vriendelijke groeten en graag tot ziens 

 

Hanneke Henneveld 

Directeur cbs De Roerganger 

0513 625851 

h.henneveld@cbo-meilan.nl  

en via social schools bereikbaar 

 

 Mijn grootste wens 

 Is dat er een Mens 

 Zal zijn die zegt: 

 Het is waar, 

 Het is echt, 

 Wees maar niet bang 

 Ik ben bij jou 

 Je leven lang 
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Agenda september 2021 
1 september 2021 Startdienst van de 5 Meilan scholen te Heerenveen; nog steeds 

te bekijken via You Tube 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_bUH3k7zsXY 
 

6 september Nieuwe Scheepsjournaal komt uit 

6 september School skeeleren gr 5/6 

13 en 14 september Informatie avonden; we gaan laten weten hoe we dit gaan 
doen. 

15-16-17 september Schoolkamp groep 8 

16 september Inloopspreekuur GGD 

20 september Schoolreis voor de groepen 1-7 

22 september Nationale kraanwaterdag 
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Inhoud van deze nieuwsbrief 
 

 

Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 36 (06/09 - 10/09) – Er zit een luchtje aan  

Genesis 27: 1-46  

Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob doet zich voor als Esau en krijgt zo de zegen van de oudste. Esau is 

woedend op zijn broer. 

Week 37 (13/09 - 17/09) – Zeg jij ook ja?  

Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20  

Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te slapen, ziet hij een ladder naar de hemel en engelen die naar boven en 

beneden gaan. De Heer belooft dat hij Jakob zal beschermen. Na een lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban terecht, 

waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven jaar voor Laban werkt, mag hij met Rachel trouwen. 

Week 38 (20/09 - 24/09) – Tel ik mee?  

Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24  

Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de ochtend na de bruiloft ontdekt hij dat niet 

Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog met Rachel en belooft hij nog eens zeven 

jaar voor Laban te zullen werken. 

Week 39 (27/09 - 01/10) – Is dit eerlijk?  

Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24  

Voorwoord  

Gedicht 

Agenda 

Inhoud nieuwsbrief 

Leesrooster 

Vanuit het team 

Vanuit school 

Gebedsgroep 

Vanuit MR 

Vanuit OR 

Vanuit de GGD; inloopspreekuur verpleegkundige 

Cultuuraanbod onder voorbehoud: wanneer corona zo snel rond gaat, gaan we vooreerst 
niet de groepen van andere scholen in ons pand halen en groepen mengen… 
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Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij terug wil gaan naar 

het land waar hij vandaan komt. Ze maken een afspraak over de verdeling van de kudde: de zwarte en gevlekte dieren 

zijn voor Jakob. Jakob legt takken in de drinkbakken, waardoor veel gevlekte dieren geboren worden. 

Week 40 (04/10 - 08/10) – Maken we het goed?  

Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22  

Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob en zijn gezin aan – maken ze het goed? 

Als Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet. Hij heeft vierhonderd man bij zich. Jakob stuurt geschenken aan Esau. 

Zullen zij het goed kunnen maken? 
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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 werkt op therapeutische basis 2 uren per dag op 

woensdag, donderdag en vrijdag. 

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

school. 

Voor beide leerkrachten zijn vacatures uitgezet. We hopen dat er snel een stabiele situatie 

ontstaat. Voor nu zijn we blij met de vaste invallers vanuit de Meilan invalpool. 

Zelf ben ik gelukkig goed aan het opknappen na de operatie in de zomervakantie. De halve 

dagen moet ik nog even voortzetten in overleg met de arbo arts. Mochten de dagen weer 

verlengd kunnen worden, dan geef ik het aan. Ik ben in ieder geval ook op de middagen 

goed bereikbaar via mail en social schools.  

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 nieuwe leerlingen op school gekregen: we wensen de kinderen die 4 zijn 

geworden of al bijna 4 worden een mooie tijd bij ons op school. We hebben verander-

leerlingen: kinderen van collega scholen die bij ons hun schoolloopbaan vervolgen: we 

wensen jullie een goede tijd en we hopen dat je snel went en dat je je welkom voelt. En dan 

hebben we ook verhuiskinderen: een nieuwe school en een nieuw huis; veel veranderingen; 

doe maar rustig aan en probeer je plekje te vinden bij ons. 

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.  

Ook is er een leerling die alsnog de stap naar een andere of speciale en meer geschikte 

school maken: heel veel plezier op de nieuwe school en kom gerust nog bij ons langs hoor; 

we vergeten je niet! 

 

 

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 
 

Jeroen Blaauw is de nieuwe voorzitter. De eerste vergadering is op 8 september, via TEAMS. 
Een kort verslagje volgt in het volgende Scheepsjournaal. 
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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. 

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 

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 

Cultuur aanbod: onder voorbehoud 
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De leuke vakantiefoto’s worden in een IXXI verwerkt en zijn dan te zien in het kantoor van 

Claudetta en Hanneke 
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