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Beste ouders 

De maand maart is begonnen. We zien dat het ook al weer langer licht is aan het einde van 

de middag; het voorjaar komt! We hebben kunnen genieten van een vrije week in de 

voorjaarsvakantie en nu gaan we weer in volle vaart door met de rest van het schooljaar. In 

de wereld is het onrustig en spannend. Op school proberen we zo duidelijk en voorspelbaar 

ons werk met de kinderen te doen. Afgelopen maandag waren er wel kinderen met vragen 

over de oorlog in Oekraïne. We geven als team antwoorden passend bij de leeftijd van de 

groep. We proberen zorgen weg te halen en geven niet meer informatie dan nodig is. En wij 

weten ook niet overal antwoorden op… Mocht u denken dat uw kind erg angstig is… geef dat 

aan bij de leerkracht. We letten natuurlijk goed op alle kinderen. 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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Gebed: 

De wereld is van u. U hebt hem ons gegeven 

Opdat we met elkaar in vrede zouden leven. 

Dank dat u ons steeds weer 

-wanneer we van ons leven een rommel maken, Heer- 

Een nieuwe kans wilt geven 

 

De aarde (gemaakt door Sem) 
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Agenda maart 2022 
1 maart 2022 complimentendag 

3 maart Groep 7 krijgt typediploma’s 

7 maart Juf Janneke is jarig 

9 maart Cruijff Court voetbaltoernooi 

16 maart Teamleden hebben BHV les 

17 maart (online) feest Meilan 

18 maart ALLE leerlingen vrij 

20 maart Juf Janny jarig 

23 maart Open Dag Meilan scholen, dus ook Roerganger: rondleidingen 
voor nieuwe ouders 

25 maart MR vergadering 

30 maart OR vergadering 

 

Inhoud van deze nieuwsbrief 
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Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 10: 7-11 mrt. 2022 

Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52 

Zieke mensen worden beter, Marcus 6:53-56 

De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30 

Week 11: 14-18 mrt. 2022 

De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37 

Genoeg voor iedereen, Marcus 8:1-10 

De blinde in Betsaïda, Marcus 8:22-26 

Week 12: 21-25 mrt. 2022 

Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:1 

De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13 

In paniek, Marcus 9:14-29 

Week 13: 28 mrt. – 1 april 2022 

Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16 

De rijke man, Marcus 10:17-27 

Wie is het belangrijkst?, Marcus 10:35-45 
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Vanuit het team 
We zijn nog steeds heel druk op zoek naar een collega die kan invallen in het 

zwangerschapsverlof van Inge Birthe. Zij gaat vanaf 28 weken zwangerschap vervangende 

taken voor de school doen en zal dan 6 weken niet in de klas zijn voor haar echte verlof 

ingaat. Wanneer we iemand hebben, laten we het weten. Op 1 maart hebben we 

gesprekken met een eventuele kandidaat. 

Ilse Siems start haar werkzaamheden weer regulier op en alleen op vrijdag zal er in de 

maand maart nog achterwacht zijn. Eind maart nemen we dan afscheid van juf Jannie die 

ons dit schooljaar zo fijn heeft geholpen in groep 4. Hillegonda is nog niet zo ver maar we 

vinden het fijn dat ze al regelmatig komt helpen in groep 1-2B. 

Derrick is 1x per twee weken een dag vrij. Hij werkt 0,9. Joost Verweij vervangt deze dagen 

in groep 8. Omdat het Kompas knel zat met inval en Joost ook daar invalt, is Derrick bereid 

geweest om (tijdelijk) de vrije maandag te verzetten naar de woensdag.  

De vrijdag voor de voorjaarsvakantie hebben we een werk-studiedag gehad. We hebben als 

team gekeken naar hoe we talent gedreven onderwijs vorm geven en hoe we de nieuwe 

rekenmethode met alle bijbehorende materialen inzetten. Dit wordt binnenkort vervolgd en 

natuurlijk houden we u op de hoogte. Het was een productieve dag die iets eerder werd 

beëindigd wegens de stormvoorspellingen. 

In feb zijn er opnamen gemaakt door het programma: Nederland in beeld. Dit wordt 

uitgezonden op zondag 8 mei: 14-14.30 uur en de herhaling is op 14 mei; 11-11.30 uur. 

Daarna is het via internet vaker te bekijken. Het uiteindelijke filmpje komt ook beschikbaar 

voor school en dan zullen we het op onze website plaatsen. Wij zijn ook nieuwsgierig naar de 

uitkomst; een hele ochtend filmen en dan blijven er 2 minuten gemonteerd materiaal over. 

Lezen: 

AVI 

In Nederland zijn er twaalf AVI-niveaus. Het begint bij AVI Start. Dit is het niveau van 
kinderen die net beginnen met lezen. Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is het niveau van 
kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen. Daartussen liggen M3, E3, 
M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. ‘M’ staat voor ‘midden’ en ‘E’ staat voor ‘eind’. De cijfers 
erachter staan voor de groep van regulier onderwijs waarop dat niveau gemiddeld gehaald 
wordt door kinderen. Bijvoorbeeld: AVI M4 wordt gemiddeld beheerst halverwege groep 4. 

Vanuit school 
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Met een toetskaart wordt bekeken of het kind de tekst kan lezen binnen een bepaalde tijd 
en met een maximaal aantal fouten. Een toetskaart van AVI kan op beheersingsniveau, 
instructieniveau en frustratieniveau gelezen worden. Beheersingsniveau betekent dat een 
kind dit niveau beheerst, instructieniveau betekent dat dit het niveau is waarop een kind kan 
oefenen en frustratieniveau betekent dat het niveau nog te hoog is voor een kind. 

Bij het uitzoeken van een goed leesboek voor uw kind is het belangrijk om niet alleen naar 
het AVI-niveau te kijken. Belangrijk is vooral dat uw kind de inhoud van het boek leuk vindt. 
Als de inhoud interessant voor uw kind is, kan deze best een moeilijker leesboek lezen, zeker 
vanaf AVI M5. 

 

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 B 
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Covid 
 

Beste ouders 
Over Covid krijgt u een los bericht met dit Scheepsjournaal. 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.  We hopen dat we hier snel vanaf zijn! Voor de zieken 
onder ons: hierbij een digitale fruitschaal; beterschap! 
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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 

Er
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Palmpasen 
 

nadat het twee jaar niet doorgegaan is, 

hoopt de Raad van Kerken zondag 10 april 

weer een palmpasenoptocht te houden 

om 10.30 uur in het Centrum van 

Heerenveen. U krijgt er binnenkort nog 

meer informatie over. Het is altijd een 

feestelijk gezicht om de kinderen van 

allerlei kerkgenootschappen op deze 

zondag op het gemeenteplein te zien met 

hun versierde stokken. Zo leven we ook 

met elkaar naar Pasen. 
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