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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-perikelen en andere vervangingen!
Vorige week leek het aantal vervangingen zich te stabiliseren, maar deze week
hebben we met kunst en vliegwerk alle groepen bemand weten te houden en is het
door de inzet van iedereen weer gelukt om geen groep naar huis te sturen.
Wat de Coronabesmettingen op school betreft valt er op dit moment niets te melden. Er
zijn geen leerlingen of leerkrachten besmet. Er zijn wel enkele leerlingen in quarantaine,
omdat een van de ouders besmet is geraakt. Enkele leerkrachten zijn deze week getest,
maar daar waren de uitslagen negatief van. Juf Melanie is sinds deze donderdag ziek
thuis. Ook zij is getest, maar daar is de uitslag nog niet van bekend. Gisteren heeft
meester Dammes haar klas opgevangen en vandaag juf Annemiek. Juf Jessica is
gelukkig weer helemaal terug, evenals juf Linda. Meester Eric is al enkele weken uit de
roulatie en zal ook de komende drie maanden niet op school komen. Hij moet een
behoorlijk zware operatie ondergaan. Niets verontrustend, maar wel vervelend. Over de
externe vervanger van de afgelopen weken, waren we niet 100 procent tevreden, dus juf
Annie en juf Marjolein hebben het de afgelopen week opgevangen. Na de kerstvakantie
komt er structureel vervanging in groep 7. Peter van Gestel, een oude bekende en een
rustige, stabiele leerkracht, zal op dinsdag tot en met vrijdag de vervanging in groep 7
gaan doen. Juf Annie zal op de dinsdag en woensdag haar RT werkzaamheden weer
op gaan pakken. Met de hulp van alle teamleden hebben we het deze week weer gered.
Doordat het aantal besmettingen landelijk, maar ook binnen de gemeente, weer
fors toeneemt, is alertheid geboden. Wij vragen van u als ouder/verzorger ook die
alertheid. Is uw kind verkouden, hoest het of heeft het andere
Coronaverschijnselen en u twijfelt, neem dan geen risico en hou haar/hem thuis
en laat eventueel een test doen. Wij willen het voor iedereen zo veilig mogelijk
houden!!

Kerstviering op de Roelevaer!
Normaal gesproken zijn we met Kerst met z’n allen, van jong tot oud bij elkaar. We
gaan naar de kerk voor een mooie viering en eten gezellig met elkaar de meest
fantastische gerechten op school.
Dit jaar is alles anders dus ook Kerst op school is helaas anders maar we hebben toch
een leuk Corona-proof programma in elkaar weten te draaien!
In de weken voor Kerstmis worden er door de kinderen op school mooie knutsels
gemaakt welke via o.a. de Zonnebloem uitgedeeld worden aan oudere en eenzame
mensen. Een lichtpuntje voor hen in deze donkere tijd!
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Verder gaan we, in plaats van een kerstdiner op de donderdagavond, dit jaar voor een
kerstontbijt op vrijdag 18 december. De kinderen komen ’s morgens op de gewone tijd
naar school. Voor het kerstontbijt wordt gezorgd door de Ouderraad, behalve op de
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Zonnewijzer. De kinderen van groep 1A en 1B mogen hun eigen ontbijtje meenemen.
Alle kinderen van alle groepen moeten hun eigen bord, beker en bestek meenemen,
graag voorzien van naam. Omdat de leerkrachten de tafel gezellig gaan dekken, willen
wij deze spullen donderdag 17 december al ontvangen. De kinderen mogen op
vrijdagmorgen in feestkleding naar school komen.
Ook wilden we iets met elkaar doen. Kerst, de geboorte van Jezus, is toch een feest van
warmte, van samen, van delen en van verbondenheid.
Om toch een beetje samen te zijn met kerst hebben we het volgende bedacht.
Alle leerkrachten maken een filmpje, van een stukje van de hun toebedeelde kerstliturgie
met de klas.
Tijdens of na het kerstontbijt kijken de klassen naar de resultaten van de filmpjes. Dan
hebben we elkaar toch een beetje gezien en hebben we met elkaar een Roelevaer
kerstfilm/viering gemaakt.
De klassen die normaal om 14.00 uur uit zijn, zijn die dag om 12.00 uur uit. De klassen
die normaal om 13.50 uur uit zijn, zijn die dag om 11.50 uur uit. Op deze manier
spreiden we de drukte bij het ophalen. Hierna begint de kerstvakantie!
Hartelijke groeten van de Kerstcommissie

Kerstmis in de kerk?
Met Kerstmis vieren wij dat Jezus geboren is in Bethlehem. En dat is groot
nieuws. Maar dit jaar kunnen we niet naar de kerk om dat te vieren. Ook is er geen
kindje wiegen zoals vorige jaren. Dat vinden wij heel jammer en daarom hebben
wij een ander plan bedacht.
We gaan op YouTube! Want de parochie heeft een eigen kanaal: tv.rkgroenehart.nl.
Op 24 december kun je daar om 19.00 uur kijken naar de gezinsviering mét een
kinderkoor.
Op 25 december om 12.00 uur is er film te zien: ‘Kindje wiegen – de film’.
Als je op die tijd niet kunt kijken, is dat niet erg. Je kunt ook nog later terugkijken.
En in of om de kerk van jouw dorp is er ook iets te beleven. Er is geen viering, maar wel
een mooie kerststal, of iemand die het kerstverhaal vertelt. Je kunt er naar toe gaan en
een kaarsje aansteken. Allemaal zo veilig mogelijk voor iedereen. Wat is dan allemaal te
doen? Dat kun je vinden op www.rkgroenehart.nl
Ik wens jullie een heel goed kerstfeest. Dat de geboorte van Jezus ons blij mag maken.
Annet van Scheppingen, (medewerkster secretariaat HH. Clara & Franciscus Federatie)

Goed doel in ‘Adventstijd’
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De Adventstijd is al enkele weken onderweg. Het is even 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 zijn van de MOV en willen iets doen voor de
ontheemde gezinnen in DR Congo. Wij willen uw aandacht vragen voor 50 gezinnen die
in Congo samenwerken in vijf groepen. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel. Het
zijn hardwerkende moeders die met de opbrengst van de akkers hun gezin van voedsel
kunnen voorzien. De MOV wil hen voorzien van gieters, harken en een pakket groente
om te verbouwen. Door hen te helpen het land beter te bewerken en zaden en
vruchtbomen te kopen, kunnen zij in hun eigen behoefte voorzien. Het overtollige
kunnen ze verkopen en zodoende hebben ze geld voor gezondheidzorg, scholen en
opleiding.
HELP U ONS MEE MET DIT GOEDE DOEL. U KUNT EEN PAKJE STROOPWAFELS
VAN 12 STUKS KOPEN VOOR MAAR € 2,U kunt ze bestellen via de mail jolandabollen@hotmail.com. Ook staan wij
zaterdag 12 december vanaf 9.00 uur tot 15.30 uur op het NOORDPLEIN. Kom op die
dag dan even naar het Noordplein en koop een pakje stroopwafels.
Doet u mee????.
Namens Jolanda en Thea een mooie Advent op weg naar Kerst.
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Samenvatting MR vergadering vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 27 november om 14.30 uur heeft de tweede MR vergadering van de
schooljaar plaats gevonden.
Hieronder een korte samenvatting van wat er besproken is
Huishoudelijke reglement:
We hebben het huishoudelijk reglement besproken. Deze zal up to date gemaakt
worden. De inhoud wordt verder niet aangepast.
Schooljaarplan:
Het schooljaarplan is uitvoerig besproken. De input vanuit de MR is aangeleverd en er is
ruimte geweest voor vragen. In februari/maart komt de tussen evaluatie van het
schooljaarplan op de agenda.
Schoolverkenning RIE:
Eens per 2 jaar dient er een risico inventarisatie en evaluatie plaats te vinden. Half
januari zullen twee leden van de MR samen de school doorlopen en letten op alle
veiligheidspunten.
Klachten/complimentencommissie:
Elk overleg bespreken we of er klachten binnen zijn gekomen. Er zijn geen klachten
binnen gekomen. Wel zijn er vragen gesteld en daar wordt lering uitgetrokken. Tijdens
oudergesprekken is er meerdere malen waardering uitgesproken over de manier van
werk en aanpak van de situatie. Alex geeft aan dat het goed is om als team te horen dat
de enorme inzet wordt gezien door de ouders.
Komende activiteiten i.v.m. Covid19:
Er is gesproken over het doorgaan en in welke vorm van de komende activiteiten. Via de
nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gehouden.
Werkdrukgelden:
Er is van vorig schooljaar nog geld over vanuit de werkdrukgelden. Het is aan het team
om te kijken hoe en welke ondersteuning ingezet kan worden.
Kwaliteitszorg; Successpiegel:
Alex heeft aangegeven dat de er vorig schooljaar enquêtes zijn gehouden onder ouders,
leerlingen en medewerkers. Door de Corona heeft dit lang stil gelegen. De gegevens
zijn geanalyseerd en worden gebruikt om onderwijs en organisatie op de Roelevaer te
verbeteren.
De volgende vergadering staat gepland op 5 maart 14.30 uur.
Als er vragen of punten zijn die de MR kan mee nemen ter bespreking dan horen we
deze graag. Spreek ons aan op het plein of mail ons gerust. Het e-mail adres is
mrroelevaer@ssba.net

Sportdag onderbouw door Corona afgeblazen!
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.
Elke ochtend

Fietsverlichting van uw kind in orde???
Het zijn echt de donkere dagen voor kerst. De kinderen komen voorlopig nog in
het donker naar school.
Dan is het van belang om goed zichtbaar te zijn.
Ook als zij op de fiets komen. Wij zien dat de
fietsverlichting lang niet altijd in orde is.
Ik wil u daarom vragen of u de verlichting van
de fiets van uw kinderen kunt controleren.
Ook al zijn de fietsjes nog maar klein.
Veiligheid voor alles.
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Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Alex Rietbroek, directeur

AGENDA

Maandag 14 december
‘s Morgens

Zorgoverleg (Directeur-Interne Begeleider)

Vrijdag 18 december
‘s Morgens
’s Middags

Kerst op school
Vanaf 11.50 - 12.00 uur zijn alle kinderen vrij. KERSTVAKANTIE!!

Maandag 4 januari
’s Morgens

Om 8.10 - 8.20 uur worden alle kinderen weer verwacht.

Vrijdag 8 januari
Na lestijd

Roelevaertje nr. 9 komt uit

Voor de agenda van 2021

De sportdag van Vrijdag 29 januari 2021 gaat NIET door
Hele dag

4

Daarom is het vandaag een gewone lesdag.

HIEP HIEP
HOERA!

Voor:
Ma 14 december

Dean Kerkvliet (10 jaar) - groep 6

Wo 16 december

Femke van Tol (9 jaar) - groep 6
Charlie de Vreugd (5 jaar) - groep 01B
Hugo Wojciechowski (7 jaar) - groep 3B

Do 17 december

Meesie van der Meer (9 jaar) - groep 5

Vr 18 december

Stijn Wesselius (10 jaar) - groep 7

Za 19 december

Ayla Willems (10 jaar) - groep 7

Zo 20 december

Mohammed Boutahri (11 jaar) - groep 7

Do 24 december

Loes van Haastrecht (10 jaar) - groep 6

Vr 25 december

Luuk Overdevest (12 jaar) - groep 8

Ma 28 december

Vince Neuteboom (7 jaar) - groep 3A

Do 31 december

Yosif Al-Delemy (6 jaar) - groep 2A
Sten van den Beld (10 jaar) - groep 6
Tibbe Witteman (11 jaar) - groep 7

Za 2 januari

Krystl van der Breggen (10 jaar) - groep 6

Di 5 januari

Jip Koek, (4 jaar) - Groep 0-1A

Wo 6 januari

Salma Boutahri (8 jaar) - groep 4

Do 7 januari

Niek Olijerhoek (8 jaar) - groep 4

Vr 8 januari

Jax van der Linden (7 jaar) - groep 3B

Za 9 januari

Layla van der Breggen (12 jaar) - groep 8

Welkom op de Roelevaer

Ruth Roodenburg (7 jaar) - groep 3A
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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.
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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
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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

Website:
E-mail:
Telefoon:
Volg CJGcursus op

www.cjgcursus.nl
info@cjgcursus.nl
088 254 23 84
en

. Like it!

Plaatst en versiert kerstbomen voor ouderen onder ons
Zaterdag 12 december gaan we vanuit onze club een aantal grote kerstbomen
plaatsen.
Deze komen te staan op plekken waar ouderen wonen. Zo kunnen we ook de ouderen
mensen, die veel thuis zijn, een beetje licht en vrolijkheid brengen in deze donkere tijd.
De bomen zijn 4 meter hoog, krijgen van ons lichtjes, slingers en wat ballen. Vanuit
enkele scholen zijn er klassen die kerstknutsels maken, maar er is voldoende plaats voor
meer (zelfgemaakte) kerstballen en/of knutsels. We willen daarom alle kinderen
uitnodigen om iets te maken, of iets van thuis zelf in de bomen te hangen.
De bomen staan op de volgende plaatsen:
-

In de tuin bij Hospice Amandi op Nieuwe Wetering
In de tuin bij de Arendshorst
3 bomen in de tuin bij Huize Jacobus
In de tuin bij de Googherweide
In de tuin aan het water bij het Hof van Alkemade

Namens alle ouderen, bedankt voor jullie hulp en mooie feestdagen alvast!
Groet,
Rotaryclub Roelofarendsveen
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