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Beste ouders 

We zijn na de zomervakantie gelijk “hurry up” aan het werk gegaan. De maand september 

stond bol van activiteiten en dat gaat gewoon door. In de groepen zijn we fijn gestart; er is 

rust in de school en dat is heel prettig. De nieuwe collega’s voelen zich welkom en vinden 

steeds meer hun plekje in hun groep, in het team en in de school. In deze nieuwsbrief weer 

een aantal lezenswaardige stukken; neem even de tijd om het te lezen! 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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Afgelopen week was het de week tegen pesten…natuurlijk mogen we daar iedere dag bij 

stilstaan en dit geldt voor zowel jong als oud: 

 

God, 

Als we langs elkaar heen rennen zonder echte aandacht, 

Als we elkaar opzij duwen in de haast om verder te komen, 

Help ons dan om op tijd even in te houden en elkaar in de ogen te zien. 

Als we in onze boosheid op elkaars tenen trappen, 

Als we elkaar omver praten in een stortvloed van woorden, 

Help ons dan om op tijd daarmee op te houden 

En naar elkaar te luisteren. 

Als we in de vaart van het leven geen tijd vinden voor bezinning, 

Als we U dreigen te vergeten en voorbijlopen aan Uw wil, 

Help ons dan om op tijd even stil te staan 

En ruimte maken voor U. 
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Agenda oktober 2022 
3 oktober Groepsbesprekingen leerkrachten met Intern Begeleider 

3 / 4 oktober Scheepsjournaal komt uit 

4 oktober Opstellingen in de groepen 5 en 7 

4 oktober Ouderraad vergadering 

5 oktober Start kinderboekenweek 

6 oktober Groepsbesprekingen leerkrachten met Intern Begeleider 

6 oktober Meilanfeest: vieren van het inmiddels 12 jarig bestaan in 
combinatie met de dag van de leerkracht 

7 oktober Leerlingen vrij 

12 oktober Schoolschoonmaak 

14 oktober Schoon belonen door groep 6A 

14 oktober Afsluiting Kinderboekenweek met de traditionele boekenmarkt 

17-21 oktober Herfstvakantie 

16-20 oktober Studiereis Hanneke naar Zweden: nog vanuit de studie 

26 oktober Luizen pluizen gelijk bij de start van de schooldag 

27 oktober Groepen 1-2 hebben culturele voorstelling op school 

31 oktober Hele week inloop in de lokalen, na schooltijd 14.15-14.30 uur 
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Inhoud van deze nieuwsbrief 
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Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 40: 3-7 oktober 2022 

De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31 

Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18 

Het bittere water, Exodus 15:22-26 

Week 41: 10-14 oktober 2022 

Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24 

Water uit de rots, Exodus 17:1-7 

Het bezoek van Jetro, Exodus 18 

Week 42/43: 17-28 oktober 2022 

De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19 

De tien geboden, Exodus 20:1-17 

Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + 31:18 
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Vanuit het team 
 

Hillegonda keert langzamerhand terug en pakt steeds meer lesgevende taken op. We 

hebben een opbouwschema besproken en we hopen dat we richting kerstvakantie al een 

heel eind zijn met de terugkeer in de eigenlijke functie. 

Marjan Steneker is op 17 september bevallen van een zoon. We kregen een kaart met een 

prachtige foto van de 3 jongens: trotse broers met baby Joa. 

 

We delen de gang van zaken rondom Corona ook nog een keer met jullie in een afzonderlijke 

bijlage. Heel graag aan school doorgeven ( mag aan Hanneke) wanneer thuis gezinsleden 

met covid zijn en leerling niet geheel fit is. Kinderen zonder klachten mogen gewoon naar 
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school. Wij zullen als team ook weer scherp zijn op de online mogelijkheid voor een leerling 

om gedeeltelijke instructie mee te krijgen vanuit de klas.  

We kijken vanuit groep 8 terug op een prachtig schoolkamp in Ossenzijl. Heel mooi om zo 

samen het jaar te starten: bewust werken aan groepsvorming, opnemen van de nieuwe 

leerlingen binnen de groep en mooie herinneringen maken! We hebben samen gewerkt, 

samen gekookt, samen gezwommen, samen wakker gebleven, samen gelachen, elkaar 

gesteund en we hebben doorgezet. Kortom: we hebben genoten!  

 

 

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. Wilt u meedoen met de gebedsgroep? Neem dan 
even contact met Hanneke op. 
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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. Er zijn steeds meer ouders die een maandelijkse automatische betaling doen; handig! 

Afgelopen schooljaar hebben we een sponsorloop gehouden voor de oud leerlingen van de 
Roerganger die naar Bolivia zijn geweest. Ze hebben een goede tijd gehad daar en we kregen 
een bedankkaart: 

 

 

zwerfboeken 

De zwerfboekenkast 

Velen van jullie zullen al weten dat we als school een zwerfboekenstation zijn. Bij de 

hoofdingang zie je de boeken staan. Kinderen lezen ze op school, maar ze mogen natuurlijk ook 
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mee naar huis genomen worden. Daarna kunnen ze weer terug in de zwerfboekenkast of naar 

een ander zwerfstation gebracht worden. Zijn er thuis nog kinderboeken die niet meer gelezen 

worden? Of misschien boeken die overblijven na de boekenmarkt? Lever ze in en dan voorzien 

wij ze van een zwerfboekensticker. Zo hebben veel meer kinderen plezier van het boek. 

Inleveren kan in de doos die bij het boekenstation staat. Inmiddels zijn er al 140 boeken in 

omloop namens de Roerganger! 

Kom gerust even kijken en leen een boek! 

Groeten van de OR. 

R  

 

Dynamische groepen 
 

Aan het begin van het schooljaar zijn er opstellingen gedaan in de beide groepen 6: na het splitsen en 

bij elkaar plaatsen in een nieuwe samenstelling, vonden we dit een mooie manier. De ouderavond 

was ook heel succesvol en ouders hebben een goed zicht gekregen op wat er gedaan wordt in de 

groepen. Nu gaan we in oktober ook met de groepen 5 en 7 aan de slag. Betekent dit dat het niet 

goed gaat met deze groepen? Nee, zeker niet. Het kan de leerkrachten en de leerlingen inzicht geven 

in processen binnen de groep.  

Met plezier naar school, een veilige en fijne plek in de klas, dat wil toch elke ouder voor zijn/haar 

kind? En dat willen we als team ook. Vanuit meilan wordt de mogelijkheid van groepsgeluk 

aangeboden. 

Veiligheid en gezien worden – dat is de basis voor het leerproces en de ontwikkeling van ieder kind. 

Met de leerkrachten en de kinderen gaan wij dit schooljaar een steentje bijdragen aan deze 

belangrijke basis. 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl


 

 

 

             Het Scheepsjournaal Oktober 2022 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

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

         Volg ons ook op facebook en instagram! 

Door middel van een groepsopstelling, ontstaan uit het systemisch werk en met behulp van het 

PCM©️-model krijgen wij inzicht in gedragsclusters van leerlingen en in de verhoudingen tussen de 

leerlingen onderling en met de leraar.  

 

Koersplan 
In 2023 gaat de nieuwe Koersplanperiode van start. Dit betekent dat er stichtingsbreed een 

nieuwe koers wordt bepaald. Voor deze koers kan iedereen zijn inbreng geven. De komende 

periode zijn er gesprekken met teams, directeuren, de “ummen”, leerlingen, ouders en 

stakeholders. Hier zullen een aantal speerpunten uit komen voor de komende 4 jaar en als 

Roerganger zullen we ons eigen koersplan daarop afstemmen. We houden u op de hoogte.  

 

 

Huisvesting 
Binnenkort hoort u over de plannen voor nieuwbouw in ons gedeelte van de wijk. Het 

Vogelnest en Kinderwoud en Roerganger hebben afgesproken de communicatie gelijktijdig 

te laten verlopen.  

Hui 
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Kinderboekenweek 
Hier heeft u al een informatiebrief over gehad via social schools. Ik heb al heel veel zin in het 

dagelijkse leesalarm: hoor je het alarm? Dan moet je zsm gaan lezen; dus altijd een leesboek 

in de buurt, leraren en leerlingen!! Wees voorbereid!!! 

 

Schoolschoonmaak 
Na twee jaar kunnen we weer gezellig samen poetsen: 12 oktober vanaf 19 uur. In elk lokaal 

ligt een lijst. Gewoon afstrepen wat gedaan is en dan ruikt het de volgende ochtend weer 

super fris. Graag eigen emmer en sopdoek meenemen. Wij zorgen voor schoonmaakmiddel, 

koffie en thee. Heeft u gelegenheid een stofzuiger mee te nemen, dweilstok en of ragebol: 

super handig!! We eindigen om half 9. Vele handen… 
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Studie Hanneke 
 

Afgelopen twee jaar ben ik bezig geweest met de studie Master Pedagogiek. Afgelopen juni 

heb ik dat succesvol afgerond en op woensdag 5 oktober wordt het diploma uitgereikt. 

Mijn onderzoek heb ik afgesloten door het schrijven van een artikel. Dit artikel heeft de 

volgende titel gekregen: Passend Onderwijs door verreikende of verrijkende talenten.  

De Roerganger is talentenschool; onze slogan is: De Roerganger geeft richting aan jouw 

talent! Naast goed onderwijs in de basisvakken willen we kinderen ontwikkelen zodat ze als 

veerkrachtige tieners naar voor hun passend vervolgonderwijs gaan.  Op De Roerganger 

vindt het team dat een kind meer is dan zijn toets gegevens ,bekijk het kind dan ook in z’n 

geheel. Ik heb onderzoek gegaan naar de inzet van de talenten die door Luk Dewulf zijn 

gedefinieerd. Dit zijn er 39: kennisspons, bewuste beweger, zinzoeker, doorzetter…Door de 

inzet van de juiste communicatie (PCM/ groeitaal) en activiteiten waarmee je de leerling kan 

activeren organiseren we passend onderwijs voor onze leerlingen. Als product heb ik een 

toolbox gemaakt: werkvormen, communicatie en talenten gecombineerd tot een handig 

middel om in de lessen alle leerlingen te bereiken. Ik vond het een interessante tijd deze 

afgelopen twee jaren: ik ben schoolleider en heb praktijkgericht onderzoek gedaan wat heeft 

geleid tot veranderingen binnen de school: we toetsen met adaptieve DIA toetsen, we 

hebben een rapportfolio, we voeren talentgesprekken en werken talentgericht met positieve 

communicatie. Is dit nu klaar en zijn we al tevreden? Nee, dus daarom gaan we ermee 

verder. Bent u geïnteresseerd in het artikel? Stuur me een berichtje, dan stuur ik het toe in 

pdf.  
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wiscollect 
Dit jaar gaan we de incasso op een andere manier doen. Deze week ontvangt u een 

betaalverzoek via social schools. Het bedrag is voor het schoolreisje (welke al geweest is). 

Wanneer u gebruik maakt van stichting Leergeld, kunt u dat doorgeven aan hen en zij 

betalen dan het schoolreisje. Later in het schooljaar ontvangt u dan nog een betaalverzoek 

voor de ouderbijdrage waar de bijv. sinterklaas, kerst, boekenweek, moederdag en vaderdag 

etc uit betaald worden.  

Traktaties gezonde school 
Zoals u weet zijn we op De Roerganger gezonde school voor sport en bewegen en voeding. 

Wilt u ook feestelijk en gezond trakteren? Leraren kunnen hetzelfde krijgen als de leerlingen 

in de klas. 

 

 

 

Wanneer u op deze link klikt , ziet u de meest recente ouder info van de bibliotheek 

https://bibliotheken-mar-en-fean.email-

provider.eu/web/k9v53fnd59/oe5gwz9uy5/3abq1vzmus/xvytsiurie 
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