Week 04:
21 jan t/m 27 jan
Informatiebulletin voor kinderen en ouders van De Roelevaer.

SCHOOLNIEUWS

Informatievoorziening ouders/verzorgers
De informatievoorziening naar ouders/verzorgers en anderen is m.i.v. schooljaar
2018-2019 veranderd.
Het groepsnieuws van uw kind krijgt u van de groepsleerkrachten via de PARRO-app.
Ook de belangrijke, algemene schoolberichten, waarvan wij vinden dat die snel bij u
terecht moeten komen, krijgt u van Jessica de Wit via de PARRO-app.
Deze belangrijke, algemene schoolberichten, inclusief de berichten van buiten de
Roelevaer, komen in ‘t Roelevaertje. Deze wordt op vrijdagmiddag via de PARRO-app
naar u gestuurd en de nieuwsbrief wordt op de website geplaatst.
Als u vragen of opmerkingen heeft betreffende de informatievoorziening, dan kunt u dit
aan Jessica laten weten (jessicadewit@ssba.net)

‘Open Huis’ Roelevaer op 29 januari nadert!
‘Open Huis’ op de Roelevaer maakt onderdeel uit van de ‘Open Scholenroute’ van
de SSBA.
Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Heeft u een kind dat nu bijna drie jaar is
en in schooljaar 2019-2020 naar school moet. En u bent geïnteresseerd in de
Roelevaer. Dan wordt u op 29 januari van 13.00 uur tot 16.00 uur in de gelegenheid
gesteld om in de klassen een kijkje te nemen. Er staan medewerkers klaar om al uw
vragen te beantwoorden. Ook als uw kind voorlopig nog geen vier jaar wordt, bent u van
harte welkom. Wij zien u graag en zegt het voort!!
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SCHOOLNIEUWS
VERVOLG

Marie An Dröge stopt helaas met haar werkzaamheden
Marie An Dröge gaat per 2 mei genieten van een leven zonder werk. Wij gaan op
passende wijze afscheid van haar nemen, maar daardoor zijn wij op zoek naar een
nieuwe administratief medewerker/medewerkster.
Op de homepage van onze website kunt u de advertentie vinden. Misschien vindt u uzelf
de juiste persoon en wilt u zelf solliciteren. Het kan ook zijn dat u iemand kent die in de
profielschets past, dan zouden wij het fijn vinden als u diegene attent maakt op de
vacature.

Is uw kind goed zichtbaar in het verkeer?
De dagen worden alweer langer, maar het kan ’s morgens nog donker zijn. Ouders
maakten mij erop attent dat er kinderen zijn die zonder licht en met donkere
kleding naar school fietsen.
Zij zijn dan heel slecht tot niet zichtbaar voor vooral auto’s, vrachtwagens en dergelijke.
Ouders/verzorgers, wilt u, voor de veiligheid van uw kind, checken of hij/zij goed
zichtbaar is in het verkeer en zeker in het donker? Doet de verlichting van de fiets het en
heeft hij/zij opvallend gekleurde kleding aan? Dank voor de moeite.
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Alex Rietbroek, directeur

AGENDA

Dinsdag 22 jan
’s Avonds

Oud Papier wordt opgehaald
Vergadering Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Donderdag 24 jan
’s Morgens

Overleg Bovenschools Managementteam (BMT), Directeur afwezig

HIEP HIEP
HOERA!

Voor:
Ma 21 januari Tess Schouten (6 jaar) - groep 3
Ruben Stikkelorum (8 jaar) - groep 4A
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Di 22 januari

Maud Hogenboom (5 jaar) - groep 1B

Za 26 januari

Saar Loos (8 jaar) - groep 4

Zo 27 januari

Ben Dijksman (8 jaar) - groep 4

BERICHTEN
VAN BUITEN
DE SCHOOL

Kennismaking met uilen en braakballen pluizen voor de
jeugd.
Stichting Groen Licht organiseert op zaterdagmiddag 19 januari een
uilenbijeenkomst voor kinderen vanaf 8 jaar in het clubgebouw van Motorclub
Alkemade, Weteringlaan 22 in Oude Wetering.
Uilen hebben heel bijzondere ogen en oren. Ze zijn in staat om bij complete duisternis
hun prooi te vinden. Ook zijn het mysterieuze dieren, die een geheimzinnig leven leiden
en geruisloos in het donker kunnen vliegen.Tijdens de introductie wordt nog veel meer
over uilen verteld.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur met een presentatie. Hierna gaat ieder kind een
uilenbal uitpluizen om te zien wat een uil zoal op het menu heeft staan. Met een
zoekkaart is precies uit te vinden welk botje van een muis opgepeuzeld is.
De bijeenkomst op 19 januari start om 14.00 en duurt tot 15.30 uur. De kosten bedragen
€ 3,00 per kind. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk woensdag 16
januari via info@stichtinggroenlicht.nl of per telefoon op 071-3315314

Open FIFA Toernooi bij WVC
Morgen is er voor iedereen in ongeveer elke leeftijdsgroep gelegenheid om even
lekker te FIFA-en. Zie de uitnodiging hieronder.

3

