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Beste ouders 

De maand juni is begonnen. Er vallen groeizame regens buiten en ik zit de Leeuwarder 

Courant van zaterdag nog eens door te lezen; wat een interessant artikel over talenten. 

Twee leerlingen van onze groep 7 mochten hier aan meewerken. We gaan de laatste periode 

tot de zomer in. 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  

 

 

https://vimeo.com/697388039 

Het filmpje van Holland in Beeld; promo voor onze mooie school; we hebben er heel leuke 

reacties op gehad! 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
mailto:h.henneveld@cbo-meilan.nl
https://vimeo.com/697388039
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Agenda juni 2022 
juni Kunstmaand 

7 juni Schoolfotograaf 

9 en 10 juni Hanneke op tweedaagse met alle schoolleiders; dus niet op 
Roerganger 

13 juni Groep 5/6 cultureel uitje naar het NNO 

13-16 juni Avondvierdaagse 

19 juni Vaderdag 

20-24 juni DIA toetsweek einde van het schooljaar 

21 juni Groep 8: cultureel uitje: Van Maasdijkchallenge 

22 juni Bieb op school: voor de groepen 1 2 3 4 

24 juni Schoon belonen door groep 5 

24 juni MR vergadering 

27 juni Leerling parlement: alle leerlingenraden van CBO Meilan 
hebben een bijeenkomst met een burgerschapsopdracht 

29 juni Bieb op school: voor de groepen 5 6 7 8 

30 juni Studiedag voor het team: alle leerlingen deze dag vrij 

1 juli Einde 40 weken; deze week worden de rapportgesprekken 
opengezet 
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Inhoud van deze nieuwsbrief 

 

 

lekker lezen!! 

Voorwoord en filmpje (link) 

Gebed 

Agenda juni 

Inhoud nieuwsbrief 

Leesrooster 

Vanuit het team 

Vanuit Ouderraad 

Gebedsgroep 

Rekeningnummer goede doel 

Zwerfboeken op De Roerganger 

Juni Kunstmaand 

Incasso ouderbijdragen 

klassenouders 

Talent zit in elk kind 
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Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 23: 7-10 juni 2022 

David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13 

David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16:14-23 

De Heer is mijn herder, Psalm 23 

Week 24: 13-17 juni 2022 

De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-30 

David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:31-58 

Veilig bij de Heer, Psalm 27 

Week 25: 20-24 juni 2022 

Saul krijgt een hekel aan David, 1 Samuël 18:16-30 

David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-10 

Het plan van Michal, 1 Samuël 19:11-17 

Week 26: 27 juni – 1 juli 2022    

Het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24 

Jonatan helpt David, 1 Samuël 20 

David doet of hij gek is, 1 Samuël 21 
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Vanuit het team 
Vanuit het team kunnen we melden dat het rustig is; de laatste covid zieke is hersteld en we 

zijn weer lekker gestart na het Pinksterweekend.  Juf Hillegonda is nog aan het herstellen en 

zij komt nu 3 ochtenden per week op school. Juf Inge Birthe en haar partner Johan Paul 

hebben een zoontje gekregen; gefeliciteerd met Bowe. Brecht is een trotse grote zus! 

We hebben afgelopen weken een tweetal ouderavonden gehouden. De eerste ging over het 

splitsen van de groepen 5 en 5/6. Meilan heeft toegezegd deze splitsing te bekostigen tot de 

huidige groep 5 van school is. Komend jaar hebben we dan: 6,6 en 7, daarna 7,7 en 8 en het 

derde jaar 8 en 8. We hebben dus 3 jaar lang 9 groepen. Dit betekent ook werving van nieuw 

personeel. De puzzel is nog niet klaar. Kent u mensen met een onderwijsbevoegdheid die 

wel eens op een andere school willen werken: tip me! 

De tweede ouderavond bestond uit workshops gegeven door de teamleden. Het was een 

goede avond en we hopen in de toekomst nog meer ouders te kunnen laten kennismaken 

met onze manier van werken. 
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Hou social schools in de gaten voor de uitnodiging voor het zomeravondcafé; welkom op 13 
juli op De Roerganger 

 

 

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 

 
 
 
 
 

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

 

Juni = kunstmaand 

In alle groepen staat een kunstenaar en of een kunststroming centraal. We gaan op stap 
om kunst te bekijken en er komen kunstenaars workshops geven. We houden u op de 
hoogte. Aan het einde van het project kunt u komen kijken in ons Roerganger-museum. 
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zwerfboeken 

Er

 

 

Incasso 2e ronde ouderbijdragen 
Deze incasso heeft onlangs plaatsgevonden. Binnenkort komt de herhaalde incasso voor de 

gezinnen waar het niet gelukt is. 

Herhaalde oproep ; 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…nog steeds niet…Wilt u 

klassenouder worden? Dan kunt u dat ook aangeven. 
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Zie weekendbijlage LC 4 juni 2022; Roerganger talentenschool 
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