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Beste ouders 

De zomervakantie is weer voorbij en we zijn aan het voorbereiden voor het nieuwe 

schooljaar. We hopen dat iedereen gezond en uitgerust weer terug op school komt. De 

kalender in social schools is ingevuld. Op donderdag 25 augustus hebben we als team onze 

startvergadering en maken we verdere afspraken voor het nieuwe jaar. We hopen u te 

ontmoeten maandagochtend bij het inloopmoment: u mag uw kind deze maandag binnen 

brengen. Daarna is er koffie in het Ruim van de school; dit is voor alle ouders; van harte 

uitgenodigd. 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 
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Agenda augustus/ september 2022 
29 augustus Eerste schooldag van het nieuwe seizoen; hopelijk nu weer 

koffiemoment met ouders om het jaar te starten en elkaar 
weer te ontmoeten. Deze ochtend mag u even met uw kind 
mee naar binnen. De rest van de week zijn er 
inloopmomenten na schooltijd en kunt u de lokalen van uw 
kinderen bekijken. 

29 aug-2 sept Inloopmiddagen in alle groepen: 14.15-14.30 uur 

31 augustus Luizen pluizen; gelijk om 8.30 uur: wie wil dit doen? 

2 september Schoon belonen door groep 8 

6 september Startdienst in Trinitas in twee groepen: 1-4 en 5-8 

7,8,9 september Kamp voor groep 8 naar Ossenzijl 

12 september 20 uur info avond voor de groepen 1-2 A en 1-2 B 

13 september 19.30 uur info avond voor groep 3 

19 september Schoolreis voor de groepen 1-7 

20-23 september Startgesprekken 

21 september Informatieavond voor de ouders van technium leerlingen gr 7 
en 8 op het Kei college 

23 september MR vergadering 

25-29 september Finlandreis voor de reken en taal coördinator 

30 september Schoon belonen groep 7 

7 oktober Vrije dag voor alle leerlingen ivm Meilan-dag 
 

 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl


 

 

 

             Het Scheepsjournaal Augustus/ september 2022 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

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

         Volg ons ook op facebook en instagram! 

 

 
Inhoud van deze nieuwsbrief 

 

 

 

Voorwoord 

Gebed 

Agenda augustus en september 

Inhoud nieuwsbrief 

Leesrooster 

Vanuit het team 

Gebedsgroep 

Rekeningnummer goede doel 

Zwerfboeken op De Roerganger 

Klassenouders/ luizenpluizers 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl


 

 

 

             Het Scheepsjournaal Augustus/ september 2022 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

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

         Volg ons ook op facebook en instagram! 

 

 

Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 35: 30 aug. - 3 sept. 2021 

Isaak en Rebekka, Genesis 24 

Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34 

Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35 

Week 36: 6-10 sept. 2021 

Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17 

Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29 

Esau komt terug, Genesis 27:30-46 

Week 37: 13-17 sept. 2021 

Jakob in Betel, Genesis 28:10-22 

Bij de bron, Genesis 29:1-14 

Jakob werkt, Genesis 29:15-20 

Week 38: 20-24 sept. 2021 

Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30 

De zonen van Lea, Genesis 29:31-35 

Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24 

Week 39: 27 sept. - 1 okt. 2021 

Jakob wil weg, Genesis 30:25-36 

Takken in het water, Genesis 30:37-43 

Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24 
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Vanuit het team 
 

Als team hebben we even echt afstand genomen van school. In de afgelopen week zijn we 

weer begonnen om lokalen inrichten en voorbereiden. Helaas is het het schoonmaakbedrijf 

niet gelukt om de vloeren in de was te zetten…dit zal nu in de herfstvakantie gedaan 

worden. In het komende schooljaar zullen we weer een tweetal schoonmaakavonden 

houden en dan zal uw hulp ook worden gevraagd. Zoals iedereen weet, starten we met 9 

groepen en het is (bijna) gelukt om de bemensing rond te krijgen. Waarschijnlijk kan ik 

volgende week een positieve mededeling doen voor groep 8: daar is nu nog een vacature 

voor 1 dag per twee weken. Wordt vervolgd.  

Hillegonda keert langzamerhand terug en voorlopig hebben we de kinderen van groep 1-2 b 

dus met meerdere leerkrachten te maken: Elsbeth, Mirjam, Hillegonda en groep 2b heeft 

nog Janneke op vrijdag. De leerlingen van de groepen 1a en 1b zijn iedere vrijdag vrij. 

Helaas waren we niet compleet tijdens de startvergadering: er was al weer een collega met 

Corona…we gaan er vanuit dat ze komende week gewoon kan starten. Marjan Steneker is 

met zwangerschapsverlof: een heel goede tijd toegewenst! 

Het team heeft de startvergadering gehad. Met elkaar nadenken en afspraken maken voor 

het nieuwe schooljaar. We hebben er zin in en gaan er met de leerlingen en jullie als ouders 

weer een fijn jaar van maken. 

Speerpunten liggen dit jaar op: 

- Bijhouden en verder uitwerken van talent gedreven werken en communicatie met 

PCM: hoe kan ik iedereen bereiken 

- Schrijfonderwijs: doorgaande lijn van groep 1-8 

- Het vak Fries  

- Implementatie spelling en rekenen: de methoden zijn nog vrij nieuw en dus willen we 

een goede doorgaande lijn voor alle groepen 

- We zijn bijna toe aan vervanging van de nieuwe taalmethode: oriënteren welke 

methoden er zijn en welke bij onze visie past 
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- En…we gaan niet innoveren maar exnoveren: er zijn veel zaken die goed gaan op 

school; deze willen we meer in het team delen en op deze manier van elkaar 

specialismen gebruik maken: gebruik maken van de krachten binnen het team.  

We nemen jullie als ouders mee in deze processen: wordt vervolgd! 

In social schools is de kalender al voor een groot deel ingevuld. De vakanties en vrije dagen 

waren al met jullie gedeeld en zijn ook terug te vinden in de schoolgids en op de website van 

school.  

 

Nog een verzoek aan jullie: willen jullie met de leerkracht of met mij communiceren? Dan 

graag via social schools in “gesprekken”. Niet meer via mail omdat we graag alles op 1 kanaal 

binnen krijgen; dan is het ook makkelijker terugvinden. 

Ook ziekmeldingen kunnen via social schools worden doorgegeven. Wilt u liever bellen, dan 

graag voor half 9 op het schoolnummer: 0513625851. Verlofaanvragen moeten altijd via de 

directeur en dat kan niet in social schools want die meldingen staan uit: dus een bericht naar 

mij via “gesprekken” en dan stemmen we samen af. 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 en lesweken 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 huwelijksjubileum; graag op tijd 

aangeven. 

Ouders brengen de kinderen niet binnen in school. Er zijn een aantal uitzonderingen: 

kleuters die komen wennen en de eerste schooldag van nieuwe (verhuis)leerling. Ouders van 

de groepen 1,2 en 3 wachten buiten het hek bij kleuterplein. De ouders van groep 4 mogen 
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binnen het hek van het grote plein, aan de rand opstellen. De ouders van de groepen 5-8 

wachten buiten het hek. Leerkrachten lopen mee naar buiten dus mocht u even iets willen 

vragen, dan kan dat of u stuurt een bericht in social schools.  

Lukt het niet om via social schools te contacten? Kom even met uw telefoon naar mij toe op 

school dan proberen we het te verhelpen. 

 

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 1-2A 

 
 

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  

Herhaalde oproep ; Klassenouders/ luizenpluizers; wie? 
Wilt u klassenouders worden of luizenouder? Geef het aan bij de leerkracht van uw kind! 

Klassenouders regelen o.a: 

- Vervoer bij uitstapjes 

- Begeleiding bij excursies 

- Hulp bij schoonmaakavonden 

- Cadeau voor de jarige leerkrachten 

- Kerstbomen in elkaar zetten/ en weer opruimen (niet versieren) 
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