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Beste ouders 

Afgelopen weekend is de klok verzet en dat betekent dat we de winter naderen. Dit is altijd 

een drukke periode voor de leerlingen: sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw. We 

proberen het zo rustig mogelijk aan te bieden en hier en daar een rustmoment in te bouwen. 

Het is natuurlijk voor veel kinderen een heel gezellige periode! Daar genieten we dan ook 

weer van. We maken er met elkaar een fijne periode van! 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 

 

 

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


 

 

 

             Het Scheepsjournaal November 2022 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

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

         Volg ons ook op facebook en instagram! 

Dankdag  (aanstaande woensdag is het dankdag voor gewas en 

arbeid) 

Vandaag danken wij voor wat we hebben gekregen, 

we danken dat U dagelijks meegaat in ons leven. 

 

Ondanks alles wat er gebeurt mogen we dankbaar wezen, 

dankbaar dat we dagelijks in Uw Woord mogen lezen. 

 

Dankbaar dat we in een land met beperkingen, 

mogen bidden en van Uw grootheid zingen. 

 

We danken U dat we iedere dag mogen drinken en eten, 

U zorgt voor ons, iets wat wij wel eens vergeten. 

 

Deze dankdag zal anders zijn dan alle andere jaren, 

maar wilt U zo alle mensen laten ervaren. 

 

Ook als er vandaag verdriet zal zijn, 

U wilt voor een ieder een liefdevolle Vader zijn. 

 

Al weten we nu niet hoe het verder moet, 

als U meegaat dan komt het allemaal goed. 
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Agenda november 2022 
1-4  november  Inloopmiddag: ouders mogen na schooltijd even binnen 

komen en met hun kinderen in de klassen kijken naar gemaakt 
werk. (Is niet moment om met leerkracht te spreken). 

3 november Juf Hanneke afwezig ivm auditdag in Noordwijk. 

4 november Schoon belonen door groep 6A 

7 november Groep 3 gaat op bezoek bij de bibliotheek 

7 november Leerlingen 1234 krijgen sint verlanglijst mee (10 of 11 nov 
retour school) 

9 november De schoolverpleegkundige komt op school 

9 november Nationaal schoolontbijt  

10 november Werkgroep huisvesting 

15 november Gebedsgroep (moeders van onze school) komt bij elkaar 

16 november Groepen 7 en 8 krijgen informatie over hoe je handig info 
zoekt via internet 

18 november MR vergadering na schooltijd 

22 november De consulente van de Bibliotheek komt in alle groepen om 
boeken te promoten  

23 november De groepen 3 4 5 gaan naar het sinterklaassprookje in het 
Posthuis theater 

29 november 2e les informatie vaardigheden voor de groepen 7 en 8  

5 december Sinterklaas op school 
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Leesrooster De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 44: 31 oktober – 4 november 2022 

Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 

Mozes komt terug, Exodus 32:7-20 

Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34 

Week 45: 7-11 november 2022 

Het volk klaagt, Numeri 11:1-23 

Zeventig oudsten, Numeri 11:24-35 

Mirjam wordt gestraft, Numeri 12 

Week 46: 14-18 november 2022 

Verkenners in het land, Numeri 13:1-24 

De verkenners komen terug, Numeri 13:25 – 14:9 

Het water van Meriba, Numeri 20:1-13 

Week 47: 21-25 november 2022 

Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8 

Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12 

De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9 
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Vanuit het team 
Hillegonda keert langzamerhand terug en pakt steeds meer lesgevende taken op. Inmiddels 

is Hillegonda weer voor 25%  hersteld gemeld. Dit betekent dat de vervanging door Mirjam 

van Bladeren aan het einde van november afgelopen is. We nemen op 30 november afscheid 

van haar. Super fijn dat ze zo lang bij ons heeft kunnen werken. 

Helaas is Ilse Siems vanwege haar zwangerschap ernstig vermoeid en niet in staat om groep 

4 te doen. Ze komt binnenkort een kop thee drinken om contact te houden met school. Ze 

zal ondersteunende taken op zich nemen. Hoe de vervanging precies zal gaan, heb ik nog 

niet geheel rond…Ik hou de ouders van groep 4 op de hoogte zodra ik meer duidelijkheid 

heb. Het is een naar gevoel om niet met zekerheid te kunnen vertellen hoe de komende 

weken / maanden ingevuld gaan worden. 

Ook voor groep 8 is het weer onduidelijkheid: Jan de Boer heeft aangegeven toch niet de 

juiste man voor deze taak te zijn. Ook voor deze groep geldt: zodra ik iets weet, licht ik de 

ouders in. 

Afgelopen periode zijn we ook druk met “akkefietjes”; fietsen die beschadigd worden, 

spullen die worden ontvreemd, brutaal gedrag. We zijn hier streng op: ouders worden zeker 

op de hoogte gebracht en eventueel op school uitgenodigd om te praten. Met elkaar willen 

we een fijne school en een veilige omgeving voor iedereen; dat werkt het meest prettig en 

dan leer en ontwikkel je je het best! Daar gaan we voor! Laten we hier samen zorg voor 

dragen. 

Inge Birthe is weer gestart na haar bevallingsverlof: fijn dat je terug bent Inge Birthe. Sanne 

Knoops heeft afscheid genomen. Helaas kon ze de vervanging in groep 4 niet doen wegens 

haar opleiding…Succes met je studie Sanne! 

De talentengang is vandaag weer voorzien van nieuwe inhoud in de fotolijsten. Het is deze 

week inloopweek, dus loop ook eens door de gang en bekijk de mooie lijsten! 

Sinds 1 november hebben we een interim bestuurder: Dhr Albert Helder. 
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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. Wilt u meedoen met de gebedsgroep? Neem dan 
even contact met Hanneke op. 
 

 
 

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! 

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 

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. 
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Bibliotheek 
 

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

provider.eu/web/k9v53fnd59/ewyxivudw2/3abq1vzmus/xvytsiurie 

Wanneer u op de link klikt, verschijnt de laatste nieuwsbrief van de bieb. 

 

 

cultuurbudget 
Aanbod cultuur: afgelopen week zijn de kinderen in groep 1 en 2 geattendeerd op 

muzieklessen voor kleuters. Hier staat niet de kortings-mogelijkheid voor elk kind (ouder!) 

via het Persoonlijk Cultuurbudget op: 

https://ateliersmajeur.nl/over_ons/persoonlijk-cultuurbudget/ 

Via deze link kunt u 35% korting krijgen op het lesbedrag. 
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kerstwandeling 
Op donderdag 22 december houden we de kerstwandeling als viering van onze school. U 

kunt als ouders meedoen en natuurlijk meelopen. De wandeling is tussen 17 en 19 uur. 

Reserveer het aub vast in uw agenda. Omdat we dit op de avond doen, compenseren we de 

tijd op de vrijdagmiddag van 23 december; alle kinderen zijn dus die vrijdag om 12.15 uur 

vrij. In social schools kunt u komende week aangeven of u wilt meedoen aan een bepaalde 

taak: meezingen in een koor, een rol spelen in het verhaal? Glazen potjes mogen ook weer 

gespaard worden en na de sint viering meegeven naar school.  

 

Huisvesting 
Volgende week donderdag heeft de werkgroep huisvesting een eerste overleg. We gaan met 

elkaar in gesprek over huisvesting maar vooral ook over onze visie op onderwijs en hoe dat 

dan bepalend is voor de ruimten. Uiteindelijk moet dit leiden tot een plan van eisen in 

januari. Daarna wordt er een architect gekozen etc… Ook gaan we binnenkort scholen 

bekijken om inspiratie op te doen.  

U heeft vast ook ideeën over de nieuwe school. Daarom krijgt u de mogelijkheid om foto’s te 

uploaden op de digitale muur. De link staat hieronder. Wanneer u op het plusje klikt, kunt u 

een foto uploaden (die u als bestand op uw divice heeft staan). We zijn heel benieuwd. U 

kunt ook stukjes tekst typen: wat vindt u belangrijk voor de nieuwe school van uw kind…Uw 

mening wordt gewaardeerd!! 

https://padlet.com/h_henneveld/fe6nmm960iv18huw 
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Schoolverpleegkundige en assistente 
 
Mijn naam is Sonja Bijlsma – Damhuis en vanaf dit schooljaar ben ik de assistente van de 
GGD Fryslân – Jeugdgezondheidszorg op deze school. Samen met de jeugdverpleegkundige 
en de jeugdarts ben ik onderdeel van het team dat uw kind(-eren) ondersteunt, begeleidt en 
adviseert waar nodig bij de totale ontwikkeling.  
Dit schooljaar zal ik een aantal dagen op school zijn voor de gezondheidsonderzoeken van de 
kinderen geboren in het jaar 2017. Ook als uw kind vorig schooljaar het 
gezondheidsonderzoek heeft gemist. De ouders ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging. 
Maar ook als u zelf twijfels of zorgen heeft over uw kind(-eren) kunt u altijd contact met mij 
opnemen.  
Ik ben te bereiken op nummer 088-2299349 of via de mail sdamhuis@vrfryslan.nl  

 

 

 

 

     

 

 Met vriendelijke groet,             

 Sonja Bijlsma - Damhuis 
 

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige  
 
Heb je vragen over de opvoeding en gezondheid van je kind(eren)? 
Tips nodig over bijvoorbeeld luisteren, zindelijkheid of gedrag? 
Zijn er moeilijkheden in de gezinssituatie? 
Wil je de groei (lengte/gewicht) van je kind nog even laten checken? 
Een ogentest bij je kind laten doen? 
Of gewoon even je verhaal doen? 
 
Loop dan bij mij binnen op het inloopspreekuur van 8.30-9.30 uur op school. Elke derde donderdag 
van de maand ben ik als jeugdverpleegkundige/preventiewerker aanwezig op school de Roerganger. 
 
Ik denk graag met je mee in oplossingen, kan advies geven, eventuele hulp organiseren of eenvoudig 
een luisterend oor bieden. Alles is bespreekbaar. Dus aarzel niet om langs te komen, te mailen of te 
bellen. Zo nodig maken we een afspraak met elkaar,  thuis, op school of op het consultatiebureau.  
Ook heb ik regelmatig contact met het team van school, wanneer er contact is met/over een leerling 
wordt de ouder/verzorger hier van op de hoogte gebracht.  
 
Sinds kort hebben wij ook een facebookpagina waar we regelmatig interessante informatie plaatsen. 
We zijn te vinden onder de naam ‘’JGZ gemeente Heerenveen 0-12 jaar’’.  
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Nog vragen? Bel of mail gerust! 
 
Groet, 
 
Tineke Bilker 
088 22 99 579/06 54 21 63 91 
t.bilker@ggdfryslan.nl 

 

Studiereizen  
De afgelopen maand zijn 3 collega’s van school op studiereis geweest: Jeltje en Annet zijn 

naar Finland geweest en hebben gekeken naar het rekenen en taalaanbod en het curriculum 

en zeker ook naar de inrichting van de scholen. In de herfstvakantie is Hanneke naar Zweden 

geweest om voor-scholen te bekijken die werken volgens de Reggio Emilia pedagogiek. Deze 

ervaringen nemen we mee in de nieuw te bouwen Roerganger. Wellicht doen we later dit 

schooljaar nog een info-avond over onze bevindingen. Dit moeten we nog uitwerken. 
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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. Begin november komt er een reminder om de betaling te doen. Nog 

niet iedereen heeft de Mollie-betaling via social schools gedaan. Gemiddeld is 75% van de 

betalingen inmiddels voldaan; bedankt daarvoor! 

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. 
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Ook u bent met uw kind van harte welkom in deze viering! 
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TECHNIEK TASTBAAR ! 
18 november Kei College Heerenveen 

 

Maak leerlingen enthousiast voor de techniek! 

De jeugd heeft de toekomst, werk aan de toekomst voor onze 

technische bedrijven 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Binnen het basisonderwijs wordt hard gewerkt aan een goede invulling van Wetenschap en 

Techniek in het schoolcurriculum. Ervaringen voor de kinderen waarbij ze in aanraking komen 

met de techniek, technische bedrijven en de mogelijkheden in het technische werkveld, helpen 

hier natuurlijk bij. 

Bedrijven ondersteunen deze inspanning van harte en werken graag mee aan het vergroten van 

het enthousiasme bij leerlingen voor technische opleidingen.  

Het Kei College organiseert samen met Sterk Techniek Onderwijs op18 november as het “doe-

en-beleef-techniek festijn” Techniek Tastbaar. Dit evenement is al meer dan 30 keer met groot 

succes georganiseerd in Noord- en Oost Nederland. Het doel is om de jeugd kennis te laten 

maken met techniek in de breedste zin en informatie te geven over de mogelijkheden van een 

opleiding en carrière in de techniek. 

Ongeveer 25 technische bedrijven uit verschillende technische branches organiseren voor 

kinderen in de leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar allerlei doe-activiteiten: Sleutelen, lassen, 

solderen, ontwerpen op de computer, 3D printen, techniek in de zorg, laboratoriumwerk, bouwen, 

programmeren en nog veel meer.  

Om een idee te krijgen van dit evenement kunt u de website van Techniek Tastbaar bezoeken of 

filmpjes op youtube. Ook kunt u informatie vinden op Facebook, Twitter en Instagram.  

Wij nodigen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs van harte uit om zich te 

verwonderen over techniek en om techniek te beleven. De leerkrachten zijn natuurlijk ook van 

harte uitgenodigd. U kunt ook met de hele klas naar dit evenement komen, dat is wel zo leuk!  

Wilt u zich in dat geval even aanmelden bij de projectcoördinatoren? 
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Nog even de feiten op een rijtje: 

Evenement: Techniek Tastbaar Heerenveen 

Wanneer: Vrijdag 18 november van 12.00 tot 20.00 uur 

Waar: Kei College Ds Kingweg 8, 8446 KZ Heerenveen 

Voor wie: Leerlingen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar en hun ouders, leerkrachten 

Vanzelfsprekend is de toegang voor dit evenement gratis! 

Tot ziens op 18 november in Heerenveen! 

Namens de organisatie van Techniek Tastbaar, 

Petra Lambert petra@techniektastbaar.nl 
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