Nr. 9

Week 7 t/m week 9:
15 febr t/m 7 mrt

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)

Schaatspret nabij het Gooiland!
Normaal gesproken begin ik op deze plek met de Coronaperikelen. Nu begin ik
met wat leuks. Behalve dat we weer begonnen zijn was er in de afgelopen week
volop sneeuw en ijspret. Door de hoogste groepen is er vandaag geschaatst op
het poeltje bij het Gooiland. Hieronder een kleine impressie. Het was prachtig om
te zien. De kinderen hebben genoten.
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Coronaperikelen op de Roelevaer!
Gelukkig draait de Roelevaer alweer een week redelijk normaal. Het was voor
iedereen natuurlijk wel weer even zoeken om de juiste vorm te vinden.
En dan kwam de inval van het winterse weer van zondag op maandagochtend daar
natuurlijk ook nog bij. Gelukkig is het allemaal gelukt. Alle leerkrachten en nagenoeg alle
leerlingen hebben de weg naar school kunnen vinden. Het was fijn om iedereen weer te
zien.
We hopen met zijn allen dat we niet nog een keer in een lockdown situatie terecht
komen. Het helpt dan om ons zo goed mogelijk aan regels, voorschriften en adviezen te
houden. Bij één Coronageval in een groep moet namelijk de hele groep, inclusief
leerkracht, in quarantaine. En dat is niet wat we willen. Met zijn allen proberen we
daarom om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat we in ieder geval ongeschonden de
voorjaarsvakantie te halen. Daarna zien we wel verder. Fijn weekend en geniet van het
winterweer, want komende maandag lijkt het over te zijn.

Nieuwe gezichten op locatie Zonnewijzer
Omdat er in de groepen 0-1a en 0-1b op onze locatie aan het Pastoor Onelplein
steeds meer kinderen komen, was het nodig om extra ondersteuning te realiseren.
Twee onderwijsassistentes, Debbie van Beek en Dominique van der Weiden, komen
ons versterken. Juf Debbie is er van maandag tot en met donderdag en juf Dominique
zal er op vrijdag zijn. Hieronder stelt juf Debbie zich voor. Later zal juf Dominique zich
voorstellen.
Hallo allemaal
Met dit bericht wil ik me graag even voorstellen, want vanaf
8 februari ben ik een nieuw gezicht in de groepen 0-1A en
0-1B. Ik ben Debbie van Beek en ik woon samen met mijn
vriend in Voorhout. Ik ben 28 jaar oud en dol op reizen,
wandelen, hardlopen en gezelligheid. Thuis ben ik veel in
de keuken te vinden om nieuwe recepten uit te proberen
en lekkere dingen te bakken. Vorig jaar heb ik gekozen
om een switch te maken naar het onderwijs en ik heb er
ontzettend veel zin in om bij de Roelevaer als
onderwijsassistente aan de slag te gaan. We gaan er een
gezellig jaar van maken!

Tussendoortjes, lunchtrommels en traktaties
Even een reminder m.b.t. de tussendoortjes, lunchtrommel en traktaties. We zijn
er natuurlijk een tijdje tussenuit geweest en dan kan het gebeuren dat gemaakte
afspraken wat wegzakken.
In verband met het stimuleren van gezond gedrag hebben wij op dinsdag en donderdag
fruitdagen. Dit houdt in dat kinderen als tussendoortje fruit of groente meenemen. Op
maandag, woensdag en vrijdag zijn andere tussendoortjes mogelijk, maar geen
zoetigheid als snoep en koek.
In de lunchtrommel willen wij, in het kader van gezond eten, ook geen snoep en koek
zien.
In het begin van deze Coronatijd hebben wij gevraagd om bij verjaardagen verpakte
traktaties uit te delen…en graag zo gezond mogelijk natuurlijk.
Zie hiervoor ook ons informatieboekje 2020-2021
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Roelevaer op zoek naar nieuwe interieurverzorgsters
In de komende maanden zullen twee van onze interieurverzorgsters afscheid van
het team van de Roelevaer nemen. Wie durft het aan om ons te versterken.
Hieronder de advertentie. Schroom niet om te reageren.

Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade zoekt
Interieurverzorg(st)ers voor RKB De Roelevaer!

Interieurverzorg(st)er
(parttime, max 15 uur per week, minder mag ook)

Vanaf 1 januari 2021 zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s! Het gaat om
parttime schoonmaakwerk op RKBS de Roelevaer. De werkdagen zijn van
maandag t/m vrijdag.
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 taal in woord en gebaar machtig is.
Wat bieden wij?
•
•
•
•

Waardering voor de persoon die je bent en voor wat je doet;
Een fijn team om mee te werken;
Mogelijkheid voor een vaste aanstelling;
Goede arbeidsvoorwaarden (CAO PO 2019-2020).

Lijkt dit je een leuke functie? Neem dan nu contact op!
Ben jij de interierverzorg(st)er die wij zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk, maar in ieder
geval voor 30 maart, een mail naar: de.roelevaer@ssba.net
Je kunt ook contact opnemen met Alex Rietbroek op telefoonnummer 071-3313632.
Meer informatie over onze school vind je op: www.roelevaer.nl

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

Maandag 15 februari
‘s Morgens

Zorgoverleg (Directeur-Interne Begeleider)

Donderdag 18 februari
‘s Morgens

Overleg Bovenschools Managementteam (BMT). Directeur afwezig

Vrijdag 19 februari
’s Middags

Vanaf 14.00 uur. VOORJAARSVAKANTIE tot en met 1 maart !!

Maandag 1 Maart
Hele dag

Studiedag voor de leerkrachten.
ALLE KINDEREN ZIJN VANDAAG OOK NOG VRIJ!!

Dinsdag 2 maart
‘s Morgens

De kinderen komen vandaag ook weer naar school
Zorgoverleg (Directeur-Interne Begeleider)

Vrijdag 5 maart
Na lestijd

HIEP HIEP
HOERA!

Roelevaertje nr.10 komt uit

Voor:
Alle kinderen die tijdens de lockdown jarig geweest zijn!! Wij hopen dat zij een
leuke verjaardag hebben gehad.
Vr 19 februari

Lyarah van Swieten (11 jaar) - groep 7

Di 23 februari

Rodhi Jong (12 jaar) - groep 8
Kee van der Meer (7 jaar) - groep 3A
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Do 25 februari

Stan Olijerhoek (10 jaar) - groep 6

Za 27 februari

Kyra Buskermolen (12 jaar) - groep 8

Ma 1 maart

Riva Castelein (4 jaar) - groep 0-1 Welkom op de Roelevaer

Wo 3 maart

Rens Brakel (11 jaar) - groep 7

Vr 5 maart

Liam L M Akerboom (5 jaar) - groep 01A

Zo 7 maart

Joy Weijermans (5 jaar) - groep 01B

