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Beste ouders 

Het is Maart, dus tijd voor een nieuw scheepsjournaal. We hopen dat iedereen lekker is 

uitgerust in de voorjaarsvakantie en dat we de griepgolf nu weer hebben gehad.  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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Passend bij de 40-dagentijd:  

Desmund Tutu zei: 

 

Doe op je eigen plek waar je goed in bent. 

Al die kleine goede daden bij elkaar 

maken de wereld overweldigend beter. 
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Agenda maart 2023 
t/m 5 maart Voorjaarsvakantie 

6 maart Weer naar school 

6-10 maart Inloopmiddag na schooltijd: uw kind kan de klas even laten 
zien en vertellen waar we op school mee bezig zijn. 

8 maart De doktersassistente is op school. Voor wie dit geldt: er is een 
uitnodiging verzonden en via uw Mijn-GGD in te zien 

8 maart Luizenpluizen: iedere groep regelt dit voor de eigen klas 

10 maart Schoon belonen door groep 3 

14- 31 maart Projectmiddagen over Taal van je Talent/ schooldichter vervolg 

14 maart Uitreiking typediploma groep 7 

15 maart OR vergadering 

16 maart Inloopspreekuur GGD  en onderzoek 9 jarigen 

20-24 maart Open inloop ochtenden voor nieuwe ouders: kent u nog 
ouders met kinderen in de leeftijd tot en met 3 jaar die nog 
niet ingeschreven staan? Geef maar door dat we open huis 
hebben. 

28 maart VO leerlingen die zich hebben aangemeld, komen voor een 
snuffeldag via On Stage 

30 maart Audit op De Roerganger 

31 maart Schoon belonen door groep 8 

31 maart MR vergadering 

 audit 30 maart 
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Inhoud van deze nieuwsbrief 
 

 

 kanjeroefening 

 

 

Voorwoord 

Tekst Desmund Tutu 

Agenda maart 

Inhoud nieuwsbrief 

Leesrooster 

Vanuit het team 

Gebedsgroep 

Rekeningnummer goede doel 

Huisvesting 

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige  

Opbrengst flessenactie 

Gezonde school 

Techniek Tastbaar 

Flyer open week voor nieuwe ouders 
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Leesrooster De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 10 (06/03 - 10/03) - Voor of tegen 

Johannes 11:45-57 en 12:1-19 

Veel mensen bewonderen Jezus om de dingen die hij doet, maar er is ook tegenstand: de farizeeën en 

schriftgeleerden vinden dat het optreden van Jezus moet stoppen. Er ontstaat spanning: ben je voor of tegen het 

optreden van Jezus? Tijdens een maaltijd zalft Maria de voeten van Jezus. Het is een bijzonder eerbetoon, maar 

Judas vraagt zich af waarom ze de olie niet verkocht heeft en het geld aan de armen heeft gegeven. Als Jezus 

Jeruzalem binnenrijdt, wordt hij toegejuicht en toegezongen als een koning. Maar opnieuw zijn de farizeeën 

kritisch. 

Week 11 (13/03 - 17/03) - Hoe groot ben jij? 

Johannes 12:20-36 en 13:1-30 

Bij God ben je groot als je jezelf klein durft te maken. Jezus vertelt over een graankorrel, die in de aarde valt en 

sterft om uiteindelijk veel meer leven voort te brengen. Zo kwetsbaar en dienstbaar zal Jezus ook zijn, waardoor 

God een nieuw begin zal maken. 

Jezus laat ook zien wat het betekent om anderen te dienen, door de voeten van zijn leerlingen te wassen. Tijdens 

diezelfde maaltijd vertelt hij dat een van zijn leerlingen hem zal verraden. 

Week 12 (20/03 - 24/03) - Blijf je bij mij? 

Johannes 13:31-38 en 18:1-27 

Petrus zegt dat hij altijd bij Jezus wil blijven. Maar Jezus vertelt hem dat hij drie keer zal doen alsof hij Jezus niet 

kent, nog voordat de haan kraait. Later die avond wordt Jezus gearresteerd en naar het huis van de hogepriester 

gebracht. Terwijl hij wordt ondervraagd, vraagt buiten iemand aan Petrus of hij een vriend van Jezus is. Hij ontkent 

drie keer en hoort een haan kraaien. 

Week 13 (27/03 - 31/03) - Stopt het hier? 

Johannes 18:28-40 en 19:1-37 

Stadhouder Pilatus verhoort Jezus, maar kan niets vinden waaraan hij schuldig zou zijn. Onder druk van het volk 

wordt hij uiteindelijk toch veroordeeld tot de dood. Jezus wordt bespot en vernederd, en uiteindelijk aan het kruis 

gehangen. Daar sterft hij. Is nu alles voorbij? 
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Vanuit het team 
 

In februari hebben we 4 leerlingen van de Schakelklas mogen verwelkomen; dit zijn 

leerlingen die 4 dagen les krijgen in de Nederlandse taal bij de taalklas in de Optimist. Op 

woensdag komen ze bij ons: wij zijn hun stamschool. Bij ons ligt het accent op kennismaken 

met klasgenoten en meedraaien in een groep. Volgend schooljaar zullen ze dagelijks bij ons 

op De Roerganger zijn. 

Ilse Siems is met verlof! We wensen haar een goede tijd toe; sterkte met de laatste loodjes 

en een fijn verlof toegewenst. Groep 4 had haar nog verrast met iets leuks en iets lekkers! 

 

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

eerste werkdag is dan op 28 maart. Henja en Marjan zullen dan de werkdagen weer anders 

inrichten: Henja werkt dan ma, do en vrijdag, Marjan op di en woe. Welkom terug Marjan! 

Thirza blijft bij groep 7 op de woensdag en donderdag.  

We zijn begonnen met een taalproject: taal van je talent. Iedere leerling van gr 3-8 maakt 

een eigen gedicht en de leerlingen van de groepen 1-2 hebben een groepsgedicht. Ook 

worden er illustraties bij gemaakt. Deze gedichten worden uitgegeven in boekvorm. U zult 

nog meer horen over de feestelijke presentatie van dit boek. Alle leerlingen krijgen een 

eigen exemplaar: hoe gaaf is dat! 
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Op 30 maart hebben we een audit op school: 2 externe auditoren (van buiten Meilan) 

komen de school bekijken op kwaliteit, opbrengsten en pedagogisch klimaat. 

 

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!!! 

 

Huisvesting 
Op 17 maart zullen we het uiteindelijke Plan van Eisen indienen. Hierna moet er een architect aan de 

slag. We zijn benieuwd. 
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Schoolverpleegkundige  
 
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige: 16 maart 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 
 
 

 

 

De flessenactie heeft 204,15 euro opgeleverd voor giro 555 
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Traktaties gezonde school 

Onze stagiaire Marleen heeft informatie bij elkaar gezet over trakteren en de Gezonde 
School; 
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Techniek tastbaar in Gorredijk 

 

TECHNIEK TASTBAAR ! 

10 MAART BHS GORREDIJK 
 

Aan alle ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 7 en 8 

Op 10 maart aanstaande wordt bij de BHS in Gorredijk Techniek Tastbaar georganiseerd. Dit is een 

groots techniekevent met maar liefst 30 stands waarin uw zoon of dochter kan kennismaken met 

technische bedrijven en scholen uit de regio. Zij hebben allemaal een doe-activiteit bedacht waarmee 

de kinderen de techniek kunnen beleven.  

Zo kunnen ze er lassen, een heftruck besturen, proefjes doen, solderen, hout bewerken, 3D-

ontwerpen, maar ook krijgen ze informatie over techniek binnen de zorg en de bouw en nog heel veel 

meer.  

Het is juist belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd deze ervaring opdoen om zo te ontdekken wat ze 

leuk vinden, waar ze goed in zijn en welke beroepen daar goed bij zouden passen. Daarnaast zien ze 

dus ook veel bedrijven waarvan ze geen weet hebben dat die in hun regio actief zijn, dat geldt zo 

mogelijk, ook voor u! 

We richten dit event op techniek in de meest brede zin van het woord. Dit omdat techniek nog 

onvoldoende bekend is bij de jeugd en misschien ook wel bij u, als ouders. Maar vooral ook omdat we 

veel nieuwe “techneuten van de toekomst” nodig hebben.  

Kom daarom op 10 maart a.s. met uw kind naar Techniek Tastbaar en laat hem of haar ervaren hoe 

leuk techniek is en welke mogelijkheden er eventueel zijn voor een opleiding en baan in de techniek. 

Wanneer: 10 maart 2023 van 12.00 tot 20.00 uur 

Waar:  BHS Gorredijk, Hendrik Ringenoldusstrjitte 3, 8401 PV Gorredijk 

Informatie: www.techniektastbaar.nl 

 

De toegang is gratis en bezoekers hoeven zich niet aan te melden! 

Blijf op de hoogte van wat er allemaal komen gaat en zie impressies van voorgaande evenementen op 

 Facebook: TechniekTastbaar  Instagram: techniektastbaar 

Twitter: TechTastbaar    Techniek Tastbaar 
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