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Beste ouders 

De maand december is begonnen. Vandaag vieren we Sinterklaas op school. Er hangt een 

gezellige sfeer in de school. Sint heeft de noodlanding met de luchtballon goed doorstaan 

gelukkig. 

  

Het volgende feest is Kerst. Wij vieren het dit jaar met een kerstwandeling. Tijdens de 

wandeling komt iedereen langs voorstellingen uit het kerstverhaal. We zijn nog druk met de 

voorbereidingen. U krijgt hier nog alle informatie over. 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 (promo filmpje) 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
mailto:h.henneveld@cbo-meilan.nl
https://vimeo.com/697388039
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Droom maar raak (themalied deze periode) 

 

Droom maar raak want ik maak een nieuwe vredestijd. 

Stel je voor dat een lam bij de wolven spelen kwam.  

Ze liepen in de wei en jongen zat erbij. 

Zeg het dan en zing ervan, een engel; kwam bij jou. 

Stel je voor dat een kind al het donker overwint 

Als teken van Gods trouw en zeg het iedereen maar gauw. 

Je gezicht is verlicht, de hemel lacht je toe. 

Stel je voor dat de wens van Gods liefde in een mens 

Je mond weer zingen doet en je weet het: God is goed. 

In de nacht, lang verwacht, ver weg van Bethlehem 

In een stal ligt het kind en een nieuwe tijd begint. 

Eerst droomden wij van Hem en nu horen wij zijn stem! 

Straks wordt het licht want het Kerstfeest komt in zicht 

Wat een vrolijk blij bericht. 
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Agenda december 2022 
2 december Schoon belonen door groep 6B 

5 december Sinterklaasfeest op De Roerganger 

6 december  3e werkgroep huisvesting op Roerganger 

14 december Hillegonda 25 jaar in het onderwijs 

15 december Inloop schoolverpleegkundige en onderzoeken 

19 december Boekpromotie door biebjuf Jildau en 
Mediawijsheid voor de groepen 7 en 8 

22 december Kerstwandeling voor alle leerlingen (en gezinnen) tussen 17 en 
19 uur; groepsindeling wordt nog bekend gemaakt. 

23 december Compensatie voor de kerstwandeling : leerlingen vrij om 12uur 

23 december Schoon belonen door groep 5 

Begin januari 2023 Betaalverzoek ouderbijdrage ( deel 2 van de te incasseren 
bedragen: 1e deel was schoolreis en 2e deel is de 
ouderbijdrage) 

24 dec- 8 januari 2023 Kerstvakantie 

9 januari 2023 Studiedag team; alle leerlingen nog een dag vrij 

10 januari Weer naar school: inloopmiddag na schooltijd deze week 
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Inhoud van deze nieuwsbrief 
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Leesrooster De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Thema: Droom met me mee  

Week 48: 28 november – 2 december 2022 

De roeping van Jesaja, Jesaja 6:1-13 

De nieuwe koning en de tijd van vrede, Jesaja 11:1-10 

Troost voor het volk, Jesaja 40:1-11 

Week 49: 5-9 december 2022 

Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25 

Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38 

Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56 

Week 50: 12-16 december 2022 

Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66 

Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80 

Uit Betlehem zal iemand komen, Micha 5:1-4a 

Week 51: 19-23 december 2022 

Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7 

Herders in het veld, Lucas 2:8-20 

De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12 

 

 

 

 

Vanuit het team 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
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Hillegonda keert langzamerhand terug en pakt steeds meer lesgevende taken op. Inmiddels 

is Hillegonda weer voor 75%  hersteld gemeld dus dat gaat de goede kant op; heel fijn!  

Helaas is Ilse Siems vanwege haar zwangerschap niet in staat om met groep 4 te werken. Ze 

zal ondersteunende taken op zich nemen gedurende 2x3 uur per week op de woensdag en 

donderdag. Het goede nieuws: We hebben vervanging gevonden! Hanny van Lune komt na 

de kerstvakantie. Zij is een heel ervaren lerares en wellicht bekend bij u via de Torteltuin die 

ze ooit heeft opgezet. 

Vorige maand schreef ik het volgende: Afgelopen periode zijn we ook druk met 

“akkefietjes”; fietsen die beschadigd worden, spullen die worden ontvreemd en beschadigd, 

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. Wilt u thuis ook met uw kind spreken over hoe we samen een fijne 

school kunnen zijn? Binnen Meilan hebben we vaste afspraken over hoe we met elkaar om 

willen gaan. Lukt dit niet dan gaan we over tot interne time out, externe time out en of 

schorsen. Hier wordt u als ouder altijd over ingelicht. Mochten we moeten overgaan tot 

externe time out of schorsen, dan wordt ook de bestuurder ingelicht en het Meilan Support 

team (ondersteuning). We hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn. We gunnen iedereen 

een fijne en veilige omgeving met leraren die hun tijd kunnen besteden aan hun hoofdtaak 

en dat is lesgeven.  

 

 

 

Gebedsgroep 

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

Gebedsgroep 

Vanuit de Ouderraad 
Inmiddels is het schooljaar alweer een tijdje bezig en staan er ook weer leuke activiteiten op 
de planning voor de Ouderraad. 
Aan het einde van de dit schooljaar nemen we afscheid van 3 leden waarvan de termijn er 
op zit. 
Daarom is er met ingang van volgend schooljaar weer plaats voor nieuwe Ouderraadleden. 
De Ouderraad houdt zich vooral bezig met het helpen bij de activiteiten in en rondom 
school, maar soms ook het (mede)organiseren daarvan. 
Dit is bijvoorbeeld bij de eerste en laatste schooldag, Koningspelen, Schoolontbijt, 
Sinterklaas en het organiseren van de Avondvierdaagse. 
Ook hebben we een aantal keer per jaar een vergadering waarbij we door school op de 
hoogte gehouden van het reilen en zeilen. 
Lijkt het jou leuk om betrokken te zijn bij de school door mee te helpen bij activiteiten of het 
organiseren daarvan, stuur dan een berichtje naar ouderraadroerganger@gmail.com. Maar 
natuurlijk kun je je ook aanmelden bij de leden zelf. 
  
Groeten van de Ouderraad, 
Sylvia, Armand, Koen, Mariska, Miranda, Veronique en Jeroen   
 

 
 
 
 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
mailto:ouderraadroerganger@gmail.com
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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! 

Kinderpostzegels 

 

Wauw wat een mooie opbrengst!!!!! 

 

Zwerfboeken en nieuws uit de bibliotheek 

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

 

 

 

   

     

Download als pdf 

       

December 2022 
  

     

    

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
https://www.bmf.nl/dam/bestanden/nieuwsberichtvoorouders-december1.pdf
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Hallo ouders en verzorgers, 
 
Er komt regelmatig een lees- mediaconsulent op de school van jullie kind(eren) om het 
leesplezier te vergroten, maar ook in de Bibliotheek is van alles te doen. 
Met dit maandelijkse Nieuwsbericht willen we jullie informeren en inspireren. 
 
Kom naar de bieb, ontdek, lees en beleef! 
     

     

In de bieb 
  

   

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
https://www.bmf.nl/
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Kerstvakantie LeesBingo 
 
In de kerstvakantie kunnen kinderen meedoen aan een leesbingo. De 
opdracht is om op allerlei verschillende manieren steeds tien minuten 
te lezen. Bijvoorbeeld onder de kerstboom, buiten met wanten aan of 
op de wc.  
 
Het leesniveau van je kind kan zomaar een stuk dalen als het in de 
vakantie niet doorgaat met lezen, zeker wanneer je kind een 
beginnend lezer is. Maak het (dagelijks) oefenen daarom extra leuk 
met deze leesbingo.  
 

Alle ballen in de kerstboom gekleurd? Dan mag je kind de bingokaart inleveren bij de Bibliotheek 
en krijgt het een cadeautje.  
   

Download hier een bingokaart >  

  

   

      

BoekStart inloopochtend 
Samen lezen versterkt de band met je 
kind. Daarom kun je in de Bibliotheek 
iedere maand samen met je baby 
en/of peuter naar een BoekStart 
inloopochtend. Er wordt voorgelezen 
en je kunt vragen stellen en 
ervaringen delen met andere ouders. 
Deze maand is het thema Feest!  
  

   

Data en locaties > 

       

      

Spelen met Boek & Muziek 
Hinke van het Muziekbeestje komt 
iedere maand voorlezen en muziek 
maken in de Bibliotheek. Er staat 
steeds een ander prentenboek in de 
spotlight, deze maand is dat het 
prachtige Kerstmis met Boer Boris. 
Spelen met Boek & Muziek is speciaal 
voor kinderen van 3 tot 7 jaar.  
  

   

Meld je aan > 

           

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
https://www.bmf.nl/dam/Jeugd/leesbingo-kerst.pdf
https://www.bmf.nl/dam/Jeugd/leesbingo-kerst.pdf
https://bmf.op-shop.nl/4/boekstart-inloopochtend/vanaf/01-12-2022
https://bmf.op-shop.nl/3/spelen-met-boek-muziek/vanaf/16-12-2022
https://bmf.op-shop.nl/4/boekstart-inloopochtend/vanaf/01-12-2022
https://bmf.op-shop.nl/3/spelen-met-boek-muziek/vanaf/16-12-2022
https://www.bmf.nl/dam/Jeugd/leesbingo-kerst.pdf
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Voorleeshalfuurtje in de Bibliotheek in Lemmer 
     

Geniet iedere dinsdag van spannende, grappige en ontroerende verhalen bij het wekelijkse 
voorleeshalfuurtje in de Bibliotheek in Lemmer. Moeders, vaders, opa’s en oma’s zijn van harte 
welkom met hun (klein)kind in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar.  

Alle data vind je in de agenda > 
  

   

      

     

In de spotlight - Jildau van der Wal; onze BIEBJUF!! 
  

   

 

 

Hallo! Mijn naam is Jildau van der Wal. 
Als kind was ik al dol op lezen. Mijn moeder nam mij elke 
woensdagmiddag mee naar de bibliotheek in Joure. Na het zien 
van de film You’ve got mail wist ik op jonge leeftijd al dat ik ‘iets’ 
met boeken wilde doen. In die film hebben de twee 
hoofdrolspelers (Joe en Kathleen) beide een boekwinkel. Joe heeft 
een grote boekwinkelketen in Manhattan maar Kathleen heeft een 
lief, ietwat kneuterig kinderboekwinkeltje in bezit, genaamd: The 
shop around the corner. En toen gebeurde het: mijn hart maakte 
een sprongetje. 
Ik zag mezelf al zitten op een mooie voorleesstoel. Kinderen die 
ademloos luisteren naar mijn verhalen. Dit is dan ook wat ik het 
liefste doe als lees-mediaconsulent: kinderen inspireren met mooie 
verhalen.  Want lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
https://bmf.op-shop.nl/?tags%5B%5D=69&search=
https://bmf.op-shop.nl/?tags%5B%5D=69&search=
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lezen en schrijven. Daarnaast is het natuurlijk heerlijk om jezelf te verliezen in een goed boek! 
         

   

     

Boekentips 
     

     

        

De Vanderbeekers – Karina Yan Glaser 
De kinderen Vanderbeeker wonen samen met hun ouders al hun hele 
leven in een prachtig oud huis in New York. Ze zijn zo aan dat huis gehecht 
dat het een soort extra familielid is geworden. Maar dan besluit hun 
huisbaas Beiderman ineens om het huurcontract op te zeggen. De vier 
zussen en hun broer hebben nog maar elf dagen om hem op andere 
gedachten te brengen. Ze trekken alles uit de kast om meneer Beiderman 
ervan te overtuigen hoe buitengewoon geweldig ze zijn en hoe fantastisch 
het is dat juist zij hier wonen! Met een stapelgek plan zetten de 
Vanderbeekers alles op alles om in hun fijne huis te mogen blijven. (Vanaf 
ca. 10 jaar).   

Reserveer dit boek  >  
  

         

        

De Zoete Zusjes vieren kerst – Hanneke de Zoete 
De Zoete Zusjes vieren kerst dit jaar op een wel heel bijzondere manier: ze 
mogen namelijk meedoen met een lichtjestocht en de levende kerststal in 
de wijk. Maar er komt een grote sneeuwstorm aan! Zal het Saar en Janna 
lukken om het kerstfeest te redden? Met het nieuwste deel in de 
populaire kinderboekenserie van de Zoete Zusjes wordt het weer lekker 
lezen op de bank met een dekentje, een beker warme chocolademelk en 
een zelfgebakken kerstkransje. Dit boek is verkrijgbaar in de online 
bibliotheek als luisterboek én als e-book. (Vanaf ca. 5 jaar)  

Reserveer dit boek  >  
  

         

     

Digitaal & Online 
     

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/9990/detail/wise/1007893?offset=0&qs=de%20vanderbeekers&search_in=iets&state=search
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.433311266.html/de-zoete-zusjes-vieren-kerst/
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/9990/detail/wise/1007893?offset=0&qs=de%20vanderbeekers&search_in=iets&state=search
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.433311266.html/de-zoete-zusjes-vieren-kerst/
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Op de site Prentenboekeninalletalen vind je audio-vertalingen van de mooiste prentenboeken. 
Denk aan Kom uit die kraan!! en Woeste Willem. Deze vertalingen zijn met veel liefde gemaakt 
door vrijwilligers en worden door hen aan je voorgelezen in bijvoorbeeld het Turks, Pools, 
Arabisch, Spaans, Oekraïens, Engels en Fries. Er zijn wel 52 talen beschikbaar. Veel 
luisterplezier! 
  

Prentenboekeninalletalen.nl > 
  

   

  

   

Volg Bibliotheken Mar en Fean op Instagram 
     

 

 

 

 
Voor ouders met kinderen 
van 0 tot 6 jaar is 
er @biebguppies 
Hier vind je boekentips en 
leuke activiteiten voor je 

jonge kind(eren). 
     

 

 

 

 
Voor jongeren van 10 tot 18 
jaar is er @read.y 
Met toffe boekentips (ook 
voor de lijst!) activiteiten en 
prijsvragen. 

     

    

 

 

 

 

 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://www.instagram.com/biebguppies/
https://www.instagram.com/read.y/
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://www.instagram.com/biebguppies/
https://www.instagram.com/biebguppies/
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cultuurbudget 
Aanbod cultuur: 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. 

 

 

kerstwandeling 
Op donderdag 22 december houden we de kerstwandeling als kerstviering 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 12.00 uur 

vrij. Glazen potjes mogen ook weer gespaard worden en na de sint viering meegeven naar 

school. We hebben inmiddels zo n 40 kinderen in een kinderkoor; meester Yme komt met 

hen oefenen. Ook is er een engelenkoor van leerkrachten en een aantal ouders. Verder doet 

het hele team mee en iedereen beeldt iets uit van het kerstevangelie. We zien er naar uit 

met u allen deze avond door te brengen. U krijgt nog informatie over de vertrektijden en de 

indelingen van de groepen. Eerst Sint uitzwaaien en dan naar het volgende feest. 

We zoeken nog een garage aan de Uilevlucht…wie kent iemand daar met een aan de straat 

gerichte garage? Melden bij juf Hanneke aub 

 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
https://ateliersmajeur.nl/over_ons/persoonlijk-cultuurbudget/
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Huisvesting 
Komende woensdag heeft de werkgroep huisvesting een derde 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. 

Ook zal in januari een bijeenkomst voor de buurtbewoners van het gebied rondom Het 

Vogelnest komen..  

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. Er zijn al mooie zaken gepost!! Kan nog steeds hoor. 

https://padlet.com/h_henneveld/fe6nmm960iv18huw 

impressie: 

 
 

 

 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl
https://padlet.com/h_henneveld/fe6nmm960iv18huw
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Schoolverpleegkundige  
 
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’’.  
 
Tineke Bilker 
088 22 99 579/06 54 21 63 91 
t.bilker@ggdfryslan.nl 

 

Warme actie 
 

We werden op deze actie gewezen door een ouder: ook bij ons in te leveren: dan zorgen we 

dat het bij Caleidoscoop komt: warm aanbevolen 
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wiscollect 
Dit jaar gaan we de incasso op een andere manier doen. Begin januari ontvangt u een 

betaalverzoek via social schools. Het verzoek is voor de ouderbijdrage waar de bijv. 

sinterklaas, kerst, boekenweek, vieringen zoals laatste schooldag, moederdag en vaderdag  

uit betaald worden.  
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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. 

 

Oproep luizenpluizen 
We zoeken nog luizenpluizers ; ouders die na iedere vakantie even een uurtje willen pluizen.  

Graag melden bij Hanneke Henneveld 
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