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Beste ouders 

Op het moment dat ik deze nieuwsbrief zit te typen, is het grauw en grijs buiten en het waait 

hard. We merken op school dat de griepgolf ons ook heeft bereikt; wat hebben we iedere 

dag veel afwezigen. We kijken uit naar het zonnetje!! In deze nieuwsbrief houden we u op 

de hoogte betreffende zaken van onze school. 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) 
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Gebed 

 

U bent in de stilte 

 

Heer ik kijk naar de sterren 

En voel me klein 

Maar niet alleen. 

Want al die sterren stralen 

En vertellen dat U mijn God wil zijn 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl


 

 

 

             Het Scheepsjournaal Februari 2023 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

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

         Volg ons ook op facebook en instagram! 

Agenda februari 2023 
1 feb Teldatum 206 leerlingen op De Roerganger 

2 feb De doktersassistente is op school: heeft u een uitnodiging 
gehad? Graag op het afgesproken moment komen. 

3 feb Schoon belonen door groep 4 

7 en 9 feb Groepsbesprekingen met de IB-er 

9 feb Studiemiddag team: alle leerlingen vrij vanaf 12 uur 

12 feb Kerk School Gezinsdienst door de Burcht in Trinitas 9.30 uur 

13 feb Rapporten gaan mee naar huis 

13 feb-17 feb Week van de 10 minuten gesprekken; inschrijven via social 
schools 

16 feb Inloopspreekuur GGD verpleegkundige Tineke Bilker 

21 feb Boekpromotie Bieb juf+ mediawijsheid  

27 feb- 3 maart Voorjaarsvakantie 
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Jildau de biebjuf     Wij met ons talent 

 

Groep 6a leest voor bij groep 3  
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Leesrooster De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 5: 30 januari – 3 februari 2023 

Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54 

Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18 

Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23 

Week 6: 6-10 februari 2023 

Vijf broden en twee vissen, Johannes 6:1-15 

Storm op het meer, Johannes 6:16-21 

Vragen aan Jezus, Johannes 6:22-35 

Week 7: 13-17 februari 2023 

Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17 

Jezus schrijft op de grond, Johannes 8:1-11 

Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20 

Week 8/9: 20 februari – 3 maart 2023 

Een blinde man gaat zien, Johannes 9:1-41 

De goede herder, Johannes 10:1-10 

Lazarus wordt opgewekt, Johannes 11 

 

 
 

mailto:directie.deroerganger@cbo-meilan.nl


 

 

 

             Het Scheepsjournaal Februari 2023 

   Hanneke Henneveld       Tel: (0513) – 625851    

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

         Volg ons ook op facebook en instagram! 

 

 

Vanuit het team 
 

Op school werken we sinds dit schooljaar met 9 groepen en dat bevalt goed. Hierdoor is er 

ruimte om tussentijds ook zij-instromers/ verhuisleerlingen op te nemen. In februari zullen 

er een aantal nieuwe leerlingen starten.  

We zitten in de periode van de DIA toetsen. Omdat er veel leerlingen grieperig zijn geweest, 

zijn de afnames nog niet geheel afgerond. We verwachten dat het deze week klaar zal zijn. 

Ilse Siems is op therapeutische basis 2x3 uren op school. Ze heeft zich de afgelopen tijd 

beziggehouden met leestoetsen en het taal/leesprogramma Bouw. Fijn dat dit lukt! Haar 

zwangerschapsverlof start op 24 februari. Na de voorjaarsvakantie zullen we haar dus een 

tijd niet zien; alvast succes met de laatste loodjes van de zwangerschap en een voorspoedige 

bevalling toegewenst.  

Marjan Steneker geniet van haar ouderschapsverlof en zij komt pas eind maart terug. 

Elsbeth Schoonhoven is op 31 januari uitgezwaaid; haar lange invalperiode is afgelopen. 

Elsbeth werkt nu op de Wumkesskoalle in Joure; heel veel plezier daar! 
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Dat Elsbeth kon stoppen komt natuurlijk doordat Hillegonda zich weer goed voelt. Zij heeft haar 

taken de laatste maanden weervolledig opgepakt en nu is ze er weer helemaal klaar voor. Het is best 

een moeilijke periode geweest en er zijn wel eens twijfels geweest: kan ik het nog en wil ik het 

nog…gelukkig stuurde ze zelf gisteren de volgende foto naar het team: een bewuste keuze om in het 

onderwijs verder te gaan en wij zijn er super blij mee! 

  

We hebben ons de laatste weken bezig gehouden met : ontruiming, BHV cursus herhaling, 

voorbereiden projectweek, huisvesting, nationale voorleesdagen, DIA toetsen, analyseren 

van de toetsen en voorbereiden rapporten, groepsbespreking en zorgvergadering; nooit saai 

op De Roerganger.  

Vanuit het team wensen we de nieuwe leerlingen welkom en de afscheid nemende leerling 

heel veel succes op de nieuwe school. 
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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 

 

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!!! 
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Huisvesting 
Op 7 februari komen we als werkgriep huisvesting weer bijeen. Het Programma van Eisen begint al 

vorm te krijgen. De MR kijkt en leest ook mee. 

Schoolverpleegkundige  
 
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige: 16 februari 2023 
 
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 

 

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. Wat fijn dat er al zoveel is overgemaakt! Een automatische reminder 

komt een maand na de eerste uitvraag. 
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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. 

 

Wat betreft het themacertificaat Sport en Bewegen: deze is weer goedgekeurd! 

Onze school heeft het vignet Gezonde School wederom behaald. Met het vignet Gezonde 
School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris 
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere 
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer 
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

We zullen de buitenspeelkast ook weer aanvullen zodat de 
kinderen lekker in beweging kunnen zijn in de pauzes. 
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Klassenouders 
Alle groepen hebben nu klassenouders. We hebben in januari een avond met elkaar op 

school overlegd hoe we te werk willen gaan. De klassenouders zouden graag een klassenapp 

willen maken om snel vragen te kunnen stellen. Tijdens de 10 minuten gesprekken kunt u uw 

mobiele nummer noteren op een briefje bij de leerkracht van uw kind. Daarna wijst het zich 

vanzelf! 

 

Sport 
De Oranje ijshockeyvrouwen nemen het zaterdag 11 februari in de ijshockeyhal van Thialf op 

tegen het nationaal damesijshockeyteam van Oostenrijk!  

Namens Regio Heerenveen 'n Gouden Plak mag ik jullie een aantal gratis wedstrijdtickets 

aanbieden! Een mooie kans om eens een echt potje ijshockey te zien!              

Wil je graag heen met je zoon of dochter?  

Stuur mij dan een e-mail met de naam van je zoon of dochter, welke groep(en) ze zitten en 

het aantal tickets dat nodig is om samen heen te gaan. Dan geef ik de wedstrijdtickets in de 

klas mee naar huis.  

OP=OP      Groetjes Meester Sybren mailto:  Sybren@scorenvoorgezondheidheerenveen.nl 
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Cultuur 
 

Tijdens het gratis te bezoeken 

Cultuurkans Festival willen we inwoners 

van Heerenveen kennis laten maken 

met cultuur. Je kunt tijdens het festival 

ontdekken wat jij leuk vindt om te doen 

op het gebied van cultuur. Zo zijn er 

gratis workshops van verschillende 

cultuuraanbieders en optredens in de 

grote zaal. Het is ons doel om cultuur in 

Heerenveen een impuls te geven en 

inwoners nieuwe kunstdisciplines te 

laten ontdekken. Denk bijvoorbeeld 

aan dans, muziek of beeldende kunst. 

Het festival is erg geschikt voor 

kinderen.  

 

Schade : getuigen gezocht 
Op woensdag 18 januari stond er een Toyota naast de school geparkeerd (Roerdomplaan). 

Aan deze auto is schade toegebracht. De linker spiegel moest vervangen worden. De 

eigenaar van de auto zou graag in contact komen met iemand die iets heeft gezien. Weet u 

iets? Bel dan met Inez Visser: 06 55372604 
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