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Week 49 en 50:
30 nov t/m 13 dec

Tweewekelijks informatiebulletin voor kinderen en ouders van De Roelevaer.

SCHOOLNIEUWS

Informatie naar ouders/verzorgers in 2020-2021
De informatievoorziening naar ouders/verzorgers en anderen verloopt op
hieronder staande wijze.
Alle belangrijke informatie over het reilen en zeilen van onze school staat in de
schoolgids. Alle praktische zaken en belangrijke data staan in het informatieboekje.
Beide documenten kunt u vinden op de website. 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 via
de PARRO-app. Belangrijke, andere schoolberichten, inclusief de berichten van buiten
de Roelevaer, komen in ’t Roelevaertje. De weekbrief verschijnt één keer per twee
weken en wordt dan op vrijdagmiddag via de PARRO-app naar u toegestuurd en op de
website geplaatst.
Als u vragen of opmerkingen heeft betreffende de informatievoorziening, dan kunt u dit
aan juf Jessica laten weten (jessicadewit@ssba.net)

Corona-update!
Hieronder een weergave van de invloed die Corona heeft op het onderwijs op de
Roelevaer.
Wat leerlingen betreft zijn er weinig tot geen besmettingen meer. In de afgelopen week
is een enkel kind alleen in quarantaine geweest. Juf Jessica en juf Linda zijn nog
afwezig geweest door de Corona. Juf Linda is op de weg terug en heeft deze week
gewerkt, maar liep tegen de naweeën van de ziekte aan. Dinsdag heeft ze rustig aan
moeten doen en heeft zij thuis wat werk gedaan. Juf Jessica had naast de naweeën van
de Covid ook nog het enorme verdriet te verwerken van haar vader die door een
noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Wij wensen haar en haar familie heel veel
sterkte toe in de komende tijd.
Daarnaast was meester Eric nog ziek afgelopen vrijdag. Dit had niets met de Corona te
maken, maar hij moest wel vervangen worden. Het is gelukkig, met de inzet van alle
teamleden, weer gelukt om geen enkele groep naar huis te sturen. Alle lof weer voor de
medewerkers van de Roelevaer, want we hebben het met elkaar toch weer weten op te
lossen. Helaas is dit wel ten koste gegaan van de inzet vanuit de werkdrukgelden, maar
daar gaan we op een later moment weer gebruik van maken. Met de komst van een
vaccin hopen we zo snel mogelijk de rust in de school weer te herwinnen. Ook al zal dat
nog wel een paar maandjes duren.

Op dit moment genoeg hulpouder bij oversteken. Hoera!!
Toch zou het nog heel fijn zijn als er nog enkele ouders/verzorgers reserve-hulpouder willen zijn.
Maurice Olyerhoek heeft zich als laatste hulpouder aangemeld. Dank aan hem, maar
zeker ook al die anderen die ’s morgens voor een veilige oversteek van
ouders/verzorgers en leerlingen zorgen. Als u reserve-ouder wilt zijn, kunt u contact
opnemen met de verkeersouder van de ouderraad: Simone Wesselius-Rodewijk. Zij is
de moeder van Pepijn uit groep 2-3c. Wilt u ons helpen met oversteken, dan kunt u dat
aan haar doorgeven.
U kunt het ook doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind of een mail sturen naar
de.roelevaer@ssba.net of even bellen met 071-3313632.
Bij voorbaat dank.
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We zijn nog wel op zoek naar nieuwe Pleinwachtouders

SCHOOLNIEUWS
VERVOLG

Goed doel in ‘Adventstijd’
Beste Ouders/verzorgers
Dit weekend begint de adventstijd. Ook al is de Sint er nog, nemen we nu al even
de tijd voor bezinning voor het feest van Kerst. Wij hebben het nog goed. Er is
eten en drinken voor iedereen, maar dat geldt niet voor alle mensen.
Wij, Jolanda Koek en Thea Huigsloot, willen iets doen voor de ontheemde gezinnen in
DR Congo. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel. Door hen te helpen het land
beter te bewerken en zaden en vruchtbomen te kopen, kunnen zij in hun eigen behoefte
voorzien. Wij gaan voor dit goede doel stroopwafels verkopen. Op 12 december staan
wij van 9.00 uur tot half 4 op het Noordplein. Een pakje stroopwafels van 12 stuks voor
maar € 2,- Doet u mee. Kom op die dag dan even naar het Noordplein en koop een
pakje stroopwafels.
namens Jolanda en Thea een mooie Advent op weg naar Kerst.

Sportdag gaat door Corona helaas niet door!
Wij hebben helaas moeten besluiten de sportdag voor de onderbouw op vrijdag 29
januari niet door te laten gaan.
Ook al is er uitzicht op een vaccin en dalen de besmettingscijfers licht, is de situatie nog
steeds onzeker. Daarom zal er op dit moment geen sportdag zijn. Het wordt een
normale schooldag/lesdag. De kinderen komen dus op de normale tijden naar school en
zijn op de normale tijden uit, dus 13.50/14.00 uur.
Wij kijken later dit schooljaar of de sportdag op een andere datum nog doorgang kan
vinden. Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als er nog vragen
zijn, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Alex Rietbroek, directeur

AGENDA

Maandag 30 november
‘s Morgens

Zorgoverleg (Directeur-Interne Begeleider)

Donderdag 3 december
‘s Morgens
Na lestijd

Bijeenkomst Bovenschools Managementteam (BMT), directeur afwezig
Managementteam (MT) vergadering

Vrijdag 4 december
Hele dag

Sint op school

Maandag 7 december
’s Morgens

Bijeenkomst Monitorteam Kindcentrum Noord

Dinsdag 8 december
Na lestijd

Bouwvergadering onder- en bovenbouw

Vrijdag 11 december
Na lestijd

Roelevaertje nr. 8 komt uit

Voor de agenda van 2021

De sportdag van Vrijdag 29 januari 2021 gaat NIET door
Hele dag
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Daarom is het vandaag weer een gewone lesdag.

HIEP HIEP
HOERA!
Voor:
Wo 2 december

Zoë de Jong (9 jaar) - groep 5

Vr 4 december

Javèn van den Ende (4 jaar) Welkom op de Roelevaer
Novi Lubbe (9 jaar) - groep 6

Di 8 december

Wehazit Tesfit Tesfamariam (13 jaar) - groep 8

Vr 11 december

Fitz Valentijn (6 jaar) - groep 2B

Za 12 december

Zed Bakker (7 jaar) - groep 3B
Emi Brussee (5 jaar) - groep 2A
Sven Kleijn (7 jaar) - groep 3C

BERICHTEN
VAN BUITEN
DE SCHOOL

Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade zoekt schoonmaak(st)ers!

Schoonmaak(st)er (partime 10 tot 25 uur per week)
Vanaf 1 januari 2021 zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s! Het gaat om een parttime
schoonmaak(st)er voor de scholen OBS Elckerlyc en RKBS de Kinderbrug. De werkdagen zijn
van maandag t/m vrijdag tussen 14.00 uur en 18.00 uur.
Wat ga je doen?
•
•

Werken volgens de kwaliteits-, hygiëne- en veiligheidsnormen;
Werken in een omgeving waar overdag kinderen aanwezig zijn (schoolgebouw);

Wie ben je?
•
•
•

100% medeverantwoordelijk voor de omgeving waarin je werkt;
Een teamplayer, maar je kan ook zelfstandig werken
Een persoon die de Nederlandse en/of Engelse taal in woord en gebaar machtig is.

Wat bieden wij?
•
•

Mogelijkheid voor een vaste aanstelling;
Goede arbeidsvoorwaarden (CAO PO 2019-2020).

Lijkt dit je een leuke functie? Kom op gesprek!
Ben jij de schoonmaak(st)er die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatie voor 30 november 2020
naar: ssba@ssba.net.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Nancy van der Meer op
telefoonnummer 071-33 11 767. Meer informatie over onze scholen vind je op: www.ssba.net.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Webinar – Gezin in scheiding? Hoe zorg je goed
voor jezelf!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert de webinar ‘Gezin in
scheiding’ voor ouders met kinderen tot 18 jaar die een scheiding meemaken of
recent gescheiden zijn.

Als je relatie eindigt staat je leven op z’n kop. Dat je kinderen dat ook moeten
meemaken, maakt het extra moeilijk. Hoe kun je in deze periode zo goed mogelijk
voor je kinderen zorgen? Het eerste antwoord op die vraag is: door goed voor jezelf te
zorgen. In dit webinar hoor je hoe andere ouders dat doen en krijg je slimme tips van
scheidingscoach Anouk Boering.
Als je meedoet, krijg je in elk geval meer zicht op…
− Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig?
− En wat kun je daarbij van andere gescheiden ouders leren?
Het wordt een interactieve avond boordevol praktische tips en veel tijd om ervaringen
uit te wisselen met de andere deelnemers.
Meld je aan voor ons gratis webinar!

Datum:
Dinsdag 15 december 2020
Tijd:
20.00 – 21.00 uur
Kosten:
Geen
Aanmelden: www.cjgcursus.nl of via deze link

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

E-mail:
Telefoon:
Volg CJGcursus op
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Website: www.cjgcursus.nl
info@cjgcursus.nl
088 254 23 84
en

. Like it!
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