
 

 

 

             Het Scheepsjournaal juli 2022 
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         Volg ons ook op facebook en instagram! 

Beste ouders 

De maand juli is begonnen; in deze maand begint onze zomervakantie. 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. In dit Scheepsjournaal delen we de groepsoverzichten 

en lokaalindelingen en het vakantierooster. 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! We laten deze nog even hier staan omdat we trots zijn op onze school. 
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Agenda juli 2022 
4 juli Rapport mee 

4-8 juli 10 minuten gesprekken; vanaf groep 4 mogen lln mee. 

6 juli MT Roerganger in gesprek over huisvesting 

7 juli Afsluiting kunstproject 

8 juli MR (ipv 24 juni) 

12 juli Afscheid groep 8 in Trinitas 

12 juli ’s middags doorschuifmiddag; gr 8 is vrij 

13 juli Laatste werkdag Meester Yme; feestje! 

14 juli Laatste schooldag: Roerganger got Talent 

15 juli Vrij: start van de zomervakantie tot en met 28 augustus 

  

29 augustus Eerste schooldag van het nieuwe seizoen; hopelijk nu weer 
koffiemoment met ouders om het jaar te starten en elkaar 
weer te ontmoeten. 
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Inhoud van deze nieuwsbrief 

 

 

 

lekker lezen!! Ook in de vakantie blijven lezen 

Voorwoord en filmpje (link) 

Gebed 

Agenda juli 

Inhoud nieuwsbrief 
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Vanuit het team 

Vanuit Ouderraad 

Gebedsgroep 

Rekeningnummer goede doel 

Juni kunstmaand afsluiting 

Zwerfboeken op De Roerganger 

Verlof aanvragen en vakantierooster komend schooljaar 

Laatste schooldag 

klassenouders 

Verkeerssituatie 

Corona verwerking 
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Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

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 

Week 27: 4-8 juli 2022  

David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24:1-23 

Nabal en Abigaïl, 1 Samuël 25 

David wordt koning, 2 Samuël 2:1-7 

Week 28/34: 9-15 juli / 22-26 aug. 2022 

Themaweek: De Bijbel, wat is dat voor een boek? 

Week 29/35: 16-22 juli / 29 aug. – 2 sept. 2022               

Themaweek: Wat geloof jij? 
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Vanuit het team 
 

1 2 A Janneke Janneke Janneke Janneke Janneke 

1 2 B Elsbeth/ 
Hillegonda 

Elsbeth/ 
Hillegonda 

Mirjam/ 
Hillegonda 

Mirjam/ 
Hillegonda 

 

3 Doete Doete Doete Jeltje B Jeltje B 

4 Jeltje B Jeltje B Ilse Ilse Ilse 

5 Jeltje Jeltje Inge Birthe/ 
Sanne 

Inge Birthe/ 
Sanne 

Inge Birthe/ 
Sanne 

6 A Angelique Angelique Angelique Sigrid Sigrid 

6 B Thirza/ 
Marjan 

Thirza/ 
Marjan 

Henja Henja Henja 

7 Annet Annet Thirza Thirza Annet 

8 ……/ Derrick Derrick Derrick Derrick Derrick 

Hierboven zien jullie de bemensing van alle groepen.  

• Sanne Knoops vervangt in het bevallingsverlof van Inge Birthe Nijmeijer. Inge Birthe 

komt na de herfstvakantie weer terug 

• Sigrid Wijnja en Angelique Hornstra zijn de nieuwe collega’s in de groep 6A. 

• Thirza Visser vervangt het zwangerschapsverlof van Marjan Steneker. Als Marjan in 

het vroege voorjaar van 2023 terug komt, gaan Henja en Marjan weer volgens de 

huidige dagenverdeling werken (Ma do vr= Henja, di en woe -Marjan). Thirza is ook 

de duo van Annet komend jaar. Annet gaat schoolleidersopleiding doen.  

• Naast Derrick hebben we nog geen collega gevonden…we zoeken verder! 

Lokaal verdeling: 

De groepen die niet genoemd worden, blijven in het lokaal waar de groep nu ook zit. 

Groep 6A komt in het lokaal waar nu groep 7 zit. 

Groep 6B komt in het lokaal waar nu groep 5/6 zit. 

Komend jaar mogen we de groepen 5 en 5/6 splitsen in : 6A 6B en 7. Dit kan vanuit de NPO gelden 

gefinancierd worden. 

Groep 5 komt naast de beide groepen 6 in wat nu het “extra” lokaal heet, naast de voordeur. 

Groep 7 is onze kleinste groep ( 14 leerlingen)  en zij zullen verhuizen naar de unit waar nu groep 4 

zit. Dit doen we omdat de leerlingen van de huidige groep 4 daar al 2 jaar zitten en het wenselijk is 
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om hen niet nog een jaar buiten de school te hebben. De leerlingen van groep 7 zijn sneller in staat 

om even met hun spullen een plek in het hoofdgebouw te zoeken. 

Groepen 6 en 7: samenwerking / contact 

- Woensdag crea in de gehele bovenbouw op de middag (groepen 5-8) 

- Dinsdag en donderdag inloop gezamenlijk 

- Vrijdags gymmen de groepen 6A en 7 samen ( we hebben niet genoeg gym-uren voor 9 

groepen) 

- De pauzes zijn samen 

Groepen 7 en 8: dit jaar gaan er BLINK thema’s samen uitgewerkt worden/ groep doorbrekend 

Groep 7 heeft dus geplande momenten met de groepen 6 en met groep 8. 

Het wordt de hoogste tijd dat we een nieuw gebouw krijgen zodat we beter afgestemd onze groepen 

kunnen huisvesten…nog even geduld! 

Indeling van de nieuwe groepen: deze wordt vandaag via social schools met de ouders van 

de groepen 1-2 en 5-5/6 gedeeld. 

Juf Hillegonda pakt zo langzamerhand haar werkzaamheden weer op. We zijn blij dat het nu 

steeds beter met haar gaat. Ze schrijft het volgende voor jullie: 

Zoals  jullie vast wel weten ben ik het hele  jaar aan het  herstellen  van een burn-

out/overgangsklachten. Dit heeft tijd  nodig, dat is  voor mij niet altijd  even makkelijk, maar wel het 

beste. Ik krijg de  tijd en dat waardeer ik enorm! Het gaat  de goede kant op  gelukkig! Ik ben  het 

afgelopen jaar gelijk (na de zomervakantie) elke week op school geweest. Eerst alleen koffie drinken,  

daarna  met  een klusje  erbij. Vervolgens in de  klas helpen  en ik werk nu toe naar steeds meer 

zelfstandig  les geven.  Het  re-integreren  gaat  na  de  zomervakantie  nog door. Fijn dat Elsbeth en 

Mirjam  het  afgelopen  jaar mijn groep  over konden nemen  en dat ook  na de  zomer  vakantie  

gaan doen, daar ben ik heel blij mee! 

Graag wil ik iedereen bedanken voor  het meeleven, dat doet  me  erg goed. Ik stel mijn  vertrouwen 

op de Heer, dat geeft mij ook  heel veel rust. Ik wens iedereen  een fijne  zomer  vakantie  toe!   

De hartelijke  groet, van Hillegonda  van der Kooij. 
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Deze woorden geven weer hoe we als met nieuw team willen werken  
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U komt toch ook!!! Welkom; bedanken van de stagiaires, afscheidnemende OR leden, 
en…uitreiking van de ROERGANGER AWARD! 

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 5 

 
 
 

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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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. 

 

Verlof etc 

Regelmatig komt er een verzoek via social schools met een verlofaanvraag. Verlof moet altijd 
via de directeur aangevraagd worden , niet via Social schools-verlofbutton, maar prive 
bericht. Verlof kan maar op weinig gronden gegeven worden ( zie onze website). De 
leerplichtwet is een strenge wet. We hebben ook geen snipperdagen meer. Ons verzoek: 
hou de schooltijden aan en plan eventuele uitjes op de dagen dat we studiedagen hebben 
als team. Wij plannen deze zo, dat u een lang weekend heeft. Feestelijkheden zoals bruiloft 
of huwelijksfeest; op tijd aangeven.  

Hierbij ziet u alvast het vakantierooster en de extra vrije dagen: 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
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zwerfboeken 

Er  
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Laatste schooldag 
Op donderdag 14 juli hebben we onze laatste schooldag. Heeft u zin om een workshop te 

geven aan leerlingen of wilt u ergens mee helpen op deze dag? Meld u aan bij Hanneke 

Henneveld via social schools  

Herhaalde oproep ; Klassenouders; wie? 
Het lukt ons niet een goed overzicht van de klassenouders te krijgen; we doen aan het begin 

van het nieuwe schooljaar een nieuwe poging om dit helder te krijgen.  

Verkeerssituatie 
Onlangs hebben we met afvaardiging van de OR en school met mannen van de gemeente 

gesproken over de verkeerssituatie. We vinden het belangrijk dat kinderen veilig naar school 

kunnen komen. Ook met de evt nieuwbouw willen we verkeersveilige situatie. Voor nu 

worden de schoolzones weer opgefrist en doen we nogmaals een oproep: Niet parkeren bij 

de geelgestreepte stoepranden: dit is een gebied voor tût en erut. Aan het begin van het 

nieuwe schooljaar gaan we met de leerlingenraad een nieuw bord ontwerpen voor deze 

schoolzone. Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend! 
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Corona verwerking 
 

We kregen een brief vanuit de overheid om mee te doen via tekeningen met de Corona-

verwerking: Hoe hebben kinderen de corona periode beleefd…we willen een aantal van deze 

tekeningen met u delen: 
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