Week 5:
28 jan t/m 3 febr.
Informatiebulletin voor kinderen en ouders van De Roelevaer.

SCHOOLNIEUWS

Berichten naar ouders/verzorgers in schooljaar 2018-2019
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)

Aanstaande dinsdag ‘Open Huis’ van 13.00 – 16.00 uur
‘Open Huis’ op de Roelevaer maakt onderdeel uit van de ‘Open Scholenroute’ van
de SSBA en is voor ouders van (mogelijk) nieuwe leerlingen.
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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‘Nieuwe’ medewerkers op de Roelevaer
Met behulp van extra gelden van de overheid om de werkdruk voor leerkrachten te
verlagen, zijn twee ‘nieuwe’ medewerkers ingezet, één bekende en een echte
nieuwe.
In het kader van bovengenoemde ‘Werkdrukgelden’ zijn Sacha Jansen, al geruime tijd
bekend op onze school, en Anne-floor Spaanderman uit Leiden aangesteld. Zij gaan de
groepsleerkrachten ondersteunen bij het onderwijs aan de kinderen. Hieronder stellen zij
zich voor.
Dag ouders van de Roelevaer,
Sommige ouders kennen mij inmiddels al en sommige ouders nog
niet,vandaar dat ik mij hierbij nog even wil voorstellen. Mijn naam
is Sacha Jansen. Ik woon samen met Ruben en onze twee kinderen
Dae (14) en Quinn (10) in Roelofarendsveen.
Begin dit schooljaar ben ik gestart op de Roelevaer, na 9 jaar als
leerkracht op de Schakel, later de Klimboom, gewerkt te hebben.
Dit begon als een re-integratietraject bij groep 1-2b, en inmiddels ben
ik weer met veel plezier op maandag, dinsdag en woensdag volledig
aan het werk. Op deze dagen ben ik flexibel inzetbaar. Zo begeleid
ik kinderen uit verschillende groepen en sta ik voor de klas waar en
wanneer het nodig is. Erg afwisselend dus! Ik kijk er naar uit om ook
de rest van het schooljaar met de leerkrachten en de kinderen in een
positieve sfeer met elkaar te werken en er samen een gezellige en
leerzame tijd van te maken.

Dag allemaal,
Per 1 februari ga ik starten als onderwijsassistent op de
Roelevaer. Daarom wil ik mij graag even voorstellen.
Ik ben Anne-floor Spaanderman, 34 jaar en woon met mijn
man, dochter (6) en zoontje (2) in Leiden. Mijn passie voor
(het werken met) kinderen heeft mij richting deze vacature
geleid en daarom heb ik heel veel zin om te gaan starten en
iedereen te leren kennen. Qua karakter ben ik zorgzaam,
voorzichtig, oplettend en heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. In mijn vrije tijd ben ik vaak met mijn gezin in de
bossen te vinden, hou ik ervan om lekker creatief bezig te
zijn met mijn kinderen en tijd door te brengen met onze
familie en vrienden. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen
in de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij later kunnen
terugkijken op een fijne schooltijd. Tot gauw!

Pilot ‘Snappet’ in de groepen 4 en 4A
Het onderwijs vernieuwd voortdurend. Daarom zijn de twee groepen 4 gestart met
een pilot ‘Snappet’.
Snappet is een digitale leeromgeving. Hierin kunnen de kinderen opdrachten verwerken
op hun eigen niveau. De les die normaal in het werkboek/schrift gemaakt wordt, wordt
nu digitaal gemaakt waardoor het programma kan inschatten wat het niveau van de
leerling is en de opdrachten hierop aanpassen. Natuurlijk geven wij als leerkrachten de
instructie en kunnen wij heel goed bijhouden wie wat doet. Zo kunnen wij nog sneller en
directer feedback geven.
De leerkrachten van de groepen 4 hebben vorige week de eerste training gehad en zijn
klaar om te beginnen! We hebben van Snappet grote tablets, kleine tablets en
chromebooks gekregen om te testen. Ieder kind heeft zijn eigen device en werkt hierop.
Wij starten met het vak rekenen. De andere vakken blijven we (nog even) gewoon doen
zoals we dat altijd deden. De instructie blijft zoals de kinderen gewend zijn en wordt
wellicht nog beter!
Wij zijn ontzettend enthousiast en heel erg benieuwd! U kunt ook zelf kijken op:
https://nl.snappet.org/informatie/
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Alex Rietbroek, directeur
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AGENDA

Dinsdag 25 sept
’s Middags

‘Open Huis’ Roelevaer van 13.00 uur tot 16.00 uur

Donderdag 20 sept
’s Morgens

Overleg Bovenschools Managementteam (BMT), directeur afwezig

Vrijdag 21 sept
Hele dag

Leerlingen zijn vrij. Studiedag leerkrachten

HIEP HIEP
HOERA!

Voor:
Wo 30 januari Vita Akerboom (5 jaar) - groep 1A
Manouck Jong (12 jaar) - groep 8
Do 31 januari

Jermaine Brussee (7 jaar) - groep 3
Ties van der Zwet (10 jaar) - groep 6

Za 2 februari

Abdullahi Abdullahi Mohamed Abdullahi (11 jaar) - groep 6
Katie Zuiderwijk (12 jaar) - groep 8

BERICHTEN
VAN BUITEN
DE SCHOOL
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Bosje bloemen kopen voor stichting Droomdag
Op zondag 10 februari viert ‘Buurman Toon’ zijn derde verjaardagsfeestje.
Ook dit jaar mag je op zijn verjaardag komen en zelf je tulpen plukken en zijn er
verschillende activiteiten en veel gezelligheid.
Het bosje wat geplukt wordt ‘betaal’ je met een gift voor Stichting Droomdag.
Zij zijn er ook en kunnen je alles over hun stichting vertellen.
Dus kom gezellig prachtige tulpen plukken en proef de sfeer bij Buurman Toon.

