
 

 

 

             Het Scheepsjournaal mei 2022 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

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

         Volg ons ook op facebook en instagram! 

Beste ouders 

De maand mei is begonnen. We gaan de laatste periode tot de zomer in; we hebben nog ¼ 

schooljaar te gaan. Ook deze periode heeft nog wat “gebroken” weken maar we gaan er  

met elkaar er een fijne periode van maken. Gisteren zijn we met bijna alle leerlingen gestart 

en vandaag is iedereen er weer: heel fijn! We hopen dat iedereen heeft genoten van de 

meivakantie. In de agenda op social schools kunt u zien welke activiteiten er nog komen. Zo 

langzamerhand kijken we ook al weer naar het volgende schooljaar. Mochten er 

ontwikkelingen zijn, dan hoort u dat van ons. 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 (school) 

h.henneveld@cbo-meilan.nl  

en via social schools bereikbaar  
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https://vimeo.com/697388039 

Het filmpje van Holland in Beeld; promo voor onze mooie school 

 

Agenda mei 2022 
t/m 8 mei Meivakantie / moederdag 8 mei 

9 mei Eerste schooldag na de meivakantie 

13 mei Survival in De Knipe 

18 mei Verkeersexamen groep 8 

19 mei Filmopname groep 8 (eindfilm) 

20 mei Schoon belonen door gr 5/6 

25 mei Grote rekenochtend hele school 

26-27 mei Vrij ivm Hemelvaartsdag 

30 mei Ouderavond met workshops door de leerkrachten: info volgt 
maar hou de avond vrij! 

6 juni Vrij ivm Pinksteren 

7 juni Schoolfotograaf 

13-16 juni Avondvierdaagse 
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Inhoud van deze nieuwsbrief 
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Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 19: 9-13 mei 2022 

Saul wordt een profeet, 1 Samuël 10:2-16 

Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-27 

Samuël praat met het volk, 1 Samuël 12:1-25 

Week 20: 16-20 mei 2022 

Saul gaat zijn eigen gang, 1 Samuël 13:1-14 

Samuël ligt wakker, 1 Samuël 15:1-12 

Saul kan geen koning blijven, 1 Samuël 15:13-31 

Week 21: 23-25 mei 2022 

Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11 

Week 22: 30 mei t/m 4 juni 2022 

De twaalfde apostel, Handelingen 1:12-26 

De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13 

De toespraak van Petrus, Handelingen 2:14-40 
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Vanuit het team 
Vanuit het team kunnen we melden dat het weer rustig is; de covid zieken zijn hersteld en 

we zijn weer lekker gestart.  Juf Hillegonda is nog aan het herstellen en meester John is heel 

even uit de running, maar zal snel weer aantreden. Momenteel hebben we 224 leerlingen op 

school. Dat betekent dat de groepen goed gevuld zijn en dat is goed: er gaan aan het einde 

van het schooljaar ook 31 leerlingen af en dat moet er dan aan de onderkant weer bij. Ook 

hebben we verhuisleerlingen en schoolwisselkinderen binnen gekregen: we hopen dat jullie 

je snel thuis voelen op onze school. We hebben ook afscheid genomen van leerlingen in 

verband met overgang naar Speciaal Basisonderwijs en door een verhuizing; ook deze 

leerlingen wensen we een goede start op de nieuwe school. 

Mochten er nog gezinnen zijn die de jongere broertjes en zusjes niet hebben aangemeld: 

geef het even aan, dan geef ik een aanmeldformulier. Altijd fijn om te weten waar we 

rekening mee kunnen houden voor de toekomst.  

 

Op 10 mei komen we weer fysiek bij elkaar en gaan we de laatste fase van het schooljaar 
met elkaar bespreken; er staan heel wat activiteiten nog op stapel! Leuk en lekker actief! De 
eerstvolgende keer dat je de OR in actie kan zien is op maandag 30 mei als er een 
ouderavond op school wordt gehouden. We zullen dan ook het zomeravondcafé promoten. 
Kom gerust een kop koffie bij ons halen, dan praten we iedereen bij over het reilen en zeilen 
van de OR. 

 

Vanuit OR 
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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 groep 4 

 
 

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. Hieronder ziet u de kinderen waar we ons aan verbonden hebben: 
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zwerfboeken 

Er

 

 

ouderavond 
Op maandagavond 30 mei willen we als team een ouderavond voor u houden. We hebben 

elkaar twee jaar lang maar heel sporadisch gezien en gesproken. Teamleden gaan workshops 

houden en u kunt zich inschrijven. We denken aan 2 rondes van een half uur met tussendoor 

tijd voor een kop koffie of thee. De onderwerpen en hoe het aanmelden gaat worden nog 

met u gedeeld. Houdt u de avond vrij in uw agenda? 30 mei vanaf 19.45 uur 

Fijn om elkaar weer te ontmoeten! 
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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. 

Deze incasso heeft onlangs plaatsgevonden. Bij een aantal gezinnen is het niet gelukt, deze 

zullen opnieuw benaderd worden. 

 

Actie voor Oekraïne 
In de paasviering hebben we gecollecteerd voor de mensen in Oekraïne die het door de 
oorlog zo moeilijk hebben. Onze meester John heeft er ook actie voor gevoerd en we 
hebben de paascollecte naar het doel van meester John overgemaakt: de collecte heeft  
€ 249,70 opgeleverd en via de bank kwam nog 123 euro binnen. Het totaalbedrag is 
overgemaakt: super bedankt! 
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Klassenouders; wie? 
Bent u klassenouder? Graag even melden bij de leerkracht van uw kind, dan hebben we het 

overzicht ook weer helder. Nog niet van alle groepen is het duidelijk… 

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.  

De sponsorloop heeft een geweldig bedrag opgeleverd: €3354,49 

Bedankt allemaal!! 

Groeten van het team: 
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