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Week 10 en 11:
8 mrt t/m 21 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)

Nieuwe coronaperikelen op onze school!
We kunnen weer een nieuw hoofdstuk toevoegen aan ons Corona-avontuur.
Na een fantastische korte, maar heftige winterperiode, hebben we een heerlijke
voorjaarsvakantie gehad met wat je heel goed als lenteachtig is kunt omschrijven. En
dat alles in een tijdsbestek van enkele weken.
Na de voorjaarsvakantie weer naar school met enkele versoepelingen aan het
Coronafront. Versoepelingen die nauwelijks invloed hadden op de situatie op de
basisscholen. Dit betekende dat we op dezelfde voet doorgingen als voor de vakantie. In
de hoop at we verschoond bleven van Coronameldingen. Dat bleek ijdele hoop. We
ontsprongen nog net de dans, doordat kinderen in de vakantie besmet waren geraakt,
maar donderdag was het zover. Een besmetting in groep 8, waardoor kinderen en twee
leerkrachten in quarantaine moesten. We hopen dat de meeste kinderen en beide
leerkrachten maandag weer naar school kunnen. Dit omdat na vijf dagen (zondag) en
geen klachten alweer een test afgenomen mag worden. Is die negatief, dan mag
betreffende persoon weer naar school. We duimen met zijn allen. En dan is de vraag
wanneer de volgende groep weer naar huis gestuurd gaat worden. Het is namelijk niet
de vraag of het gaat gebeuren, maar meer….wanneer gaat het gebeuren. Daarom nog
steeds aan alle ouders/verzorgers de vraag om kinderen thuis te houden wanneer zij
verkouden, hoesterig, snotterig, kortom niet 100% gezond zijn. Uitzonderingen
(chronisch verkouden kinderen, ..) daar gelaten natuurlijk. Neem bij twijfel contact op
met de leerkracht.

Plannen KC Noord en Sportpad in belangrijke fase
Ook al merkt u daar niet elke dag iets van, de ontwikkelingen rondom
Kindcentrum Noord en de rondom het Sportpad gaan gestaag door. U heeft via
Parro hierover een bericht gehad en ik raad het u aan te lezen..
Het proces komt in een belangrijke fase. Er gaat namelijk vanuit alle betrokken partijen
rondom het Sportpad een gezamenlijk en gedragen voorstel richting de gemeente. Een
veelbelovend en heel realistisch voorstel dat veel voordelen voor toekomstige
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gebruikers biedt, een upgrade is van het gebied, waarbij duurzaamheid een grote rol
speelt. Het voorstel is gunstig voor omwonenden en is op termijn gunstig voor de
portemonnee van de gemeente als zij het lef tonen om een juiste beslissing te nemen.
Als het plan doorgaat, kan dit gebied er decennia lang mee vooruit, is het een aanwinst
en verbetering voor Roelofarendsveen en Oude Wetering. Ook is het een beloning voor
het feit dat verenigingen, scholen, bedrijven en andere organisaties hun nek uitsteken,
samen optrekken om iets heel moois binnen onze gemeenschap te realiseren. Ik meen
mij te herinneren dat dit ook een van de motto’s van de gemeente Kaag &Braassem is:
‘Participeren bij de inrichting van je woonomgeving!’

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

AGENDA

Maandag 8 maart
‘s Morgens
Na lestijd

Bijeenkomst monitorteam KC Noord
Bovenbouwvergadering

Dinsdag 9 maart
‘s Morgens

Zorgoverleg (Directeur-Interne Begeleider)

Donderdag 11 maart
’s Morgens

Bijeenkomst Bovenschools Managementteam (BMT)

Maandag 15 Maart
‘s Morgens

Zorgoverleg (Directeur-Interne Begeleider)

Dinsdag 16 maart
‘s Morgens

Overleg Directeur-Interne Begeleider

Donderdag 18 maart
Hele dag
Na lestijd

Bijeenkomst Bovenschools Managementteam (BMT) in het kader van
het Koersplan.
Bijeenkomst Managementteam (MT) Roelevaer

Vrijdag 19 maart
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Na lestijd

Nr. 11 van het Roelevaertje komt uit

HIEP HIEP
HOERA!

Voor:
Ma 8 maart

Johan Bakker (10 jaar) - groep 5A

Di 9 maart

Donna Masefield (6 jaar) - groep 2C

Wo 10 maart

Lorance Zandvliet (10 jaar) - groep 6

Do 11 maart

Lisa Rodewijk (5 jaar) - groep 01B

Ma 15 maart

Romy Akerboom (11 jaar) - groep 7
Emil Gòrski (9 jaar) - groep 5

BERICHTEN
VAN BUITEN
DE SCHOOL
VERVOLG
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Di 16 maart

Jakob Kamphuis (6 jaar) - groep 2C

Wo 17 maart

Billy de Koning (5 jaar) - groep 01A

Za 20 maart

Eamon Willems (12 jaar) - groep 8

Er zijn deze week geen berichten van buiten de school!

