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Beste ouders 

De maand april is begonnen. De zomertijd is ingegaan en we hebben winterse buien in de 

lente… We leven toe naar Pasen. Op woensdagavond 13 april vieren we het paasfeest in de 

kerk; Trinitas. We verwachten alle leerlingen. U krijgt nog een uitnodiging. Alle groepen 

werken mee. Het is heel fijn dat we na twee jaar weer met elkaar een viering kunnen 

houden waar u als ouders bij aanwezig kunt zijn. We merken dat het best een leuke en 

drukke periode is: we hebben zolang geen activiteiten gedaan dat het nu weer even druk 

voelt. We proberen zo gestructureerd mogelijk te werken en de kinderen mee te nemen in 

de activiteiten. 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: 

Lieve God, 

Soms zijn er momenten  

dat we het liefst onze ogen dicht doen. 

Als er nare dingen gebeuren, 

als we bang zijn of verdrietig. 

Kom dan bij ons met uw licht. 

Wij bidden u dat we onze ogen durven te openen. 

En dat we dan ook mooie dingen zien: 

dingen waar we blij van worden, 

waar we ons prettig bij voelen. 

Wij danken u voor zulke dingen, God. 

Amen.  

 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl


 

 

 

             Het Scheepsjournaal april 2022 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

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

         Volg ons ook op facebook en instagram! 

 

Agenda april 2022 
1 april 2022 Grapjesdag 

8 april 2022 Einde 30 weken van het schooljaar 

10 april 2022 Palmpasen; zie info in deze nieuwsbrief 

12 april 2022 Culturele voorstelling voor de groepen 1 en 2 op school 

 Drone finale voor de groepen 5/6 en 7/8 

13 april 2022 Paasviering voor de hele school in Trinitas van 19-19.45 uur 
(geen oppas voor de 0-4 jarige broertjes en zusjes) 

14 april 2022 Leerlingenraad (onder schooltijd) 

15 april 2022 Goede vrijdag: iedereen is vrij 

18 april 2022 2e Paasdag; iedereen is vrij 

20 april 2022 Schoolvoetbaltoernooi 

21 april 2022 Koningsspelen en Sponsorloop 

 Bijeenkomst voor belangstellenden: opgroeien in De Greiden 
in De Rinkelbom  

22 april 2022 Schoon belonen door groep 7 

25 april- 8 mei 2022 Mei vakantie 

8 mei 2022 Moederdag 
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Inhoud van deze nieuwsbrief 
 

 

Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 14: 4-8 april 2022 

Bartimeüs, Marcus 10:46-52 

De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10 

Het verhaal van de oneerlijke oppassers, Marcus 12:1-12 

Week 15: 11-15 april 2022 

Een vrouw zalft Jezus’ voeten, Marcus 14:1-11 

De laatste maaltijd, Marcus 14:12-25 

De opstanding, Marcus 16:1-20 

Week 16: 19-22 april 2022 

Samuël wordt geboren, 1 Samuël 1 

De zonen van Eli, 1 Samuël 2:11-26 

De roeping van Samuël, 1 Samuël 3 

Voorwoord  

Gebed 

Agenda 

Inhoud nieuwsbrief 

Leesrooster 

Vanuit het team 

Vanuit Ouderraad 

Gebedsgroep 

Bijeenkomst gelijke kansen in De Greiden 

Rekeningnummer goede doel 

Zwerfboeken op De Roerganger 

Palmpasen 

Incasso ouderbijdragen 

Veters strikken 

klassenouders 

Caleidoscoop en zomerspelweek 

Actie door oud-leerlingen van De Roerganger 
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Week 17: 25-29 april 2022 

Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22 

Saul, de zoon van Kis, 1 Samuël 9:1-16 

Saul wordt tot koning gezalfd, 1 Samuël 9:17 – 10:1 

 
 

 

Vanuit het team 
 Op school zijn we lekker aan het werk. We merken dat we weer even moeten wennen aan 

de activiteiten die ingehaald worden of nu weer doorgang kunnen vinden. Deze maand 

hebben we drones vliegen, schoolvoetbal en survival komt er ook aan. Leuk natuurlijk en fijn 

voor de kinderen dat het weer kan. Elkaar ontmoeten in en om de school is wel weer super 

fijn. 

We zijn zo langzamerhand al aan het kijken naar het nieuwe schooljaar, formatie en 

groepenverdeling. U bent inmiddels gewend dat we er nog niets over kunnen zeggen, maar 

op de achtergrond speelt dat. Eerst gaan we dit jaar verder afmaken. Gelukkig zijn de meeste 

teamleden weer op school. Hier en daar zijn nog wat corona perikelen, maar ook hebben 

veel kinderen last van griep en we hebben waterpokken in de kleutergroepen. Dat hoort ook 

gewoon bij school. 
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Voor de eerste keer in 2 jaar konden we met de Ouderraad weer samen vergaderen zonder 
een beeldscherm er tussen. Het was de eerste vergadering van het jaar, de vorige 2 waren 
afgelast bij gebrek aan activiteiten.  Maar nu kunnen er weer activiteiten doorgaan!  
 
Ook kregen we het bericht dat de Avondvierdaagse dit jaar weer doorgaat. Deze wordt door 
de Heerenveense Wandelfederatie georganiseerd op 13 t/m 16 juni. Over het hoe-en-wat 
wordt de OR op 20 april geïnformeerd. Wat we al weten is dat wij als school 2 vrijwilligers 
moeten doorgeven die tijdens de Avondvierdaagse als verkeersregelaar willen meewerken. 
Lijkt jou het leuk om hier aan mee helpen om de avondvierdaagse veilig laten verlopen, geef 
je dan bij ons op via: ouderraadroerganger@gmail.com. Zodra er meer nieuws over de a4d is 
zullen we jullie zeker informeren. 
 
Groeten van de Ouderraad,  
 
Sylvia, Armand, Delilah, Koen, Mariska, Miranda, Veronique en Jeroen 
 

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 A 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vanuit OR 
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Bijeenkomst gelijke kansen in De Greiden 
 
Meedenken over opgroeien in de Greiden. Er is geld beschikbaar om opgroeien in de Greiden 
nieuwe kansen te bieden. Dit willen we samen doen, omdat we alleen met elkaar van de Greiden 
een nog fijnere wijk kunnen maken om in op te groeien. Dus: 
-           samen met ouders. 
-           samen met kinderen en jongeren, 
-           samen met de leerkrachten en docenten van de scholen, 
-           samen met de medewerkers van de kinderopvang, 
-           samen met het preventieteam. 
-           samen met jou! 
Iedereen  die wil wordt hierbij gevraagd om  mee te denken en mee te doen. 
Noteer daarom alvast in je agenda: 
Donderdag 21 april van 17 tot 20 uur Meedenken en meedoen over opgroeien in de Greiden 
In de Rinkelbom, ook kinderen zijn welkom. 
Uitnodiging met programma komt binnenkort. Aanmelden mag wel alvast stuur een mail 
naar info@wijkdegreiden.nl 
 
 

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. 
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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. 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. 

De kinderen kunnen tijdens de kerkdienst 

in Trinitas de stokken maken (wel zelf een 

stok meenemen) vanaf 9.15 uur bij de 

kinderkerk.  

Komt u niet naar de kerk, maar wilt u wel 

meelopen met de optocht dan graag om 

11 uur verzamelen op het gemeenteplein 

in Heerenveen.  

Incasso 2e ronde ouderbijdragen 
De ouderbijdrage wordt komende week weer geincasseerd. (De eerste incasso was voor het 

schoolreisje) Voor leerlingen die het hele jaar op school zijn is dit: 

Groep 1 en 2  20 euro 

Groep 3 en 4  22,50 euro 

Groep 5 6 7 en 8 18,50 

Voor de leerlingen die vanaf januari op school zijn, is dit de helft van bovenstaande 

bedragen. Van dit geld worden de ( sint-kerst) vieringen, moeder- en vaderdag, 

koningsspelen en laatste schooldag bekostigd. 
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Veters strikken 
Heel veel ouders hadden wel door dat de vraag om het veterstrikdiploma een 1 april grap 

was. Echter waren er ook opmerkingen waarom we dit als school niet aanleren; dat hebben 

we nog nooit gedaan. Kinderen krijgen wel een diploma in groep 1/2 wanneer ze dit aan hun 

juf laten zien. Het is een kwestie van veel voordoen en samendoen. Hieronder ziet u een 

schematische tekening van hoe de stappen zijn.  

 
 

Klassenouders; wie? 
Bent u klassenouder? Graag even melden bij de leerkracht van uw kind, dan hebben we het 

overzicht ook weer helder. 
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Caleidoscoop en zomer sport en spel week 
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Actie door oud-leerlingen 
Een aantal oud leerlingen van De Roerganger gaan dit zomer met de organisatie World 

Servants op reis. 

Op 5 april komen de oud-leerlingen op school om er in de groepen over te vertellen. Ze 

delen sponsorformulieren uit en op de dag van de Koningsspelen zullen we een sponsorloop 

organiseren voor alle leerlingen van de school.  

We vinden het als school mooi om te zien dat jonge mensen zich inzetten voor mensen die 

het veel minder kansen hebben. Van harte aanbevolen! 
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