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Beste ouders 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen ligt voor ons! We hopen op mooie en inspirerende 

gebeurtenissen in het nieuwe jaar. We kijken uit naar de nieuwbouw en genieten van het 

maken van de plannen. Maandag zijn we op bezoek geweest bij twee moderne 

schoolgebouwen en het was mooi om deze twee schoolgebouwen te kunnen bekijken terwijl 

ze volop in bedrijf waren.  

We kijken terug op een prachtige kerstwandeling. Jullie hebben een linkje ontvangen waarop 

je de foto’s kunt bekijken. Nogmaals dank aan iedereen die meeholpen heeft. We wensen 

jullie veel leesplezier met dit Scheepsjournaal. 

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 

(via gesprekken= het gesprekswolkje) 

 

 

 

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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 Goede voornemens!! 
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Agenda januari 2023 
9 januari Studiedag team; alle leerlingen nog een dag vrij 

10 januari  Sportieve opening van het kalenderjaar 2023, koffie voor 
ouders 

11 januari Eerste werkdag Hanny van Lune in groep 4 
Luizen pluizen 
Bewonersavond nieuwbouw: 19.30 uur op het Vogelnest 

10-13 januari Inloopmiddag: kom gerust even binnen in het lokaal kijken van 
uw kind 

16 januari Deze week starten we met de middenschooljaartoetsen van 
DIA 
Teamvergadering na schooltijd 

17 januari Ontruimingsoefening op school 
OR vergadering ‘s avonds 

19 januari Inloopspreekuur GGD en onderzoeken 9 jarigen 

23 januari Tweede toetsweek DIA toetsen 

24 januari Boekpromotie door de biebjuf 
Hanneke Directieoverleg met alle directeuren 
Groep 7 techniekles op Kei college 
Huisvestingswerkgroep; plan van eisen 

25 januari Nationale voorleesdagen starten 
Klassenouders overleg ’s avonds op school 

27 januari MR vergadering na schooltijd 

2 februari Ouderpanel exnovatie 
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Inhoud van deze nieuwsbrief 
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Leesrooster De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 02 (09/01 - 13/01) - Daar is hij! 

Johannes 1:1-34 

Johannes de Doper vertelt aan mensen dat er na hem iemand komt die groter is dan hij. Als hij Jezus ziet, zegt Johannes: 

‘Daar is hij!’ 

Week 03 (16/01 - 20/01) - Heb je het al gehoord? 

Johannes 1:35-52 en 2:1-11 

Johannes de Doper vertelt aan twee van zijn leerlingen dat Jezus de Messias is. De leerlingen gaan Jezus volgen en 

vertellen het ook aan anderen. Op een bruiloft in Kana verandert Jezus water in wijn. 

Week 04 (23/01 - 27/01) - Verander jij? 

Johannes 2:13-25, 3:1-21 en 4:1-26 

Bij de tempel jaagt Jezus de handelaren weg. De farizeeër Nikodemus komt in de nacht naar Jezus toe. Als Jezus hem 

vertelt dat hij opnieuw geboren moet worden, begrijpt Nikodemus er niks van. Een vrouw bij een bron in Samaria 

verandert door haar ontmoeting met Jezus. 

Week 05 (30/01 - 03/02) - Gebeurt er al wat? 

Johannes 4:46-54 en 5:1-23 

Een hoveling uit Kafarnaüm vraagt Jezus om hulp voor zijn zieke zoon. Jezus zegt dat hij naar huis kan gaan: zijn kind is 

genezen. Bij het bad van Betzata zit een man al achtendertig jaar te wachten tot er iets gebeurt. Jezus zegt dat hij op kan 

staan en naar huis kan gaan. 
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Vanuit het team 
Hillegonda zal per februari weer 100% hersteld gemeld zijn. Het heeft even geduurd en het 

was ook nodig om deze tijd te nemen, maar toen het herstel eenmaal begon, verliep het 

gelukkig ook heel vlot. Fijn dat het weer lukt! Dit betekent wel dat we na afscheid van 

Mirjam, nu ook afscheid nemen van Elsbeth. Wat eerst begon als een maand helpen voor de 

zomervakantie, werd anderhalf jaar invallen in onze kleutergroep. Elsbeth, we willen je heel 

hartelijk bedanken voor je flexibiliteit en inzet voor onze school. We gaan je missen! Wel 

heel fijn dat je bij Meilan blijft als collega op de Wumkesskoalle te Joure.  

Ilse Siems komt wekelijks 2x3 uren ondersteunen in de groepen 3 en 4. Ze werkt met 

leerlingen die iets meer taal-leesondersteuning nodig hebben; fijn dat dit lukt. Het verlof van 

Ilse zal beginnen per voorjaarsvakantie op 24 februari. Vandaag is Hanny van Lune begonnen 

in groep 4. We hopen dat je je snel thuis voelt bij ons op de Roerganger!   

We zijn nog steeds zoekende naar een invalmeesterof juf in groep 8 voor 1 dag per twee 

weken op maandag. Na twee weken kerstvakantie zijn we maandag gestart met een 
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studiedag. Aan het begin van de ochtend hebben we met elkaar gesproken en gewerkt aan 

het speerpunt Exnovatie:  

Hier een afbeelding uit de presentatie van deze ochtend. Met de leerlingen, Ouderraad en 

team hebben we gesproken over: waar ben je trots op wat betreft De Roerganger en wat 

moet zeker mee naar de nieuwe school. Dit hebben we in 7 rubrieken ingedeeld: 

 

 

Het team heeft zich verdeeld over een 4-tal groepen en de 4 onderdelen die grijs zijn 

gearceerd worden nu gefilmd en vastgelegd in een soort van beeldbank. Deze beelden 

blijven alleen op school en worden nergens gedeeld en alleen binnen het team bekeken. In 

de groepjes worden de sterke punten besproken en dan weer in het hele team gebracht. Op 

deze manier leren we van elkaar en doen we niet aan innovatie maar exnovatie: sterker 

worden in dat wat al aanwezig is. Wordt vervolgd! Wil je er meer over weten? Meld je aan 

voor het ouderpanel in social schools op 2 februari; daar is een evenement aangemaakt. 

Graag invullen wanneer je aanwezig kunt en wilt zijn. 
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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. 
 

Gebedsgroep 

Vanuit de Ouderraad; herhaalde oproep 
Een heel goed nieuwjaar gewenst 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   
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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; 
Bedankt!!! 

 

Huisvesting 
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!! Dit kan nog tot eind januari. 

https://padlet.com/h_henneveld/fe6nmm960iv18huw 
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Op 11 januari was de eerste bewonersavond. Wilt u op de hoogte 

blijven? meld u aan voor de nieuwsbriefOWebsite gemeente: 

www.heerenveen.nl/schoollocaties Ø Naderhand nog vragen? Neem gerust contact op met 

gemeente à Lennert Marinus via l.marinus@heerenveen.nl of 14 0513p 11 

 

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? 
Donderdag19 januari zit Tineke weer klaar voor het inloopspreekuur. 
 
 Tineke Bilker 
088 22 99 579/06 54 21 63 91 
t.bilker@ggdfryslan.nl 
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wiscollect 
Dit jaar gaan we de incasso op een andere manier doen. Halverwege 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.  

 

 

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

Op 11 januari zijn er weer luizen gepluisd. Helaas niet in alle groepen omdat we te weinig 

pluizers hebben. In social schools staat wanneer deze pluizerij plaatsvindt: vaak na een 

vakantie. Kunt u meehelpen? Graag melden bij Hanneke Henneveld 

 

 

Sport: schaatsfestijn 
 

Gratis sportactiviteit: aanmelden via deze site: 

https://www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/evenementen/thialf-schaatsfestijn-2023 
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