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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)

Stand van zaken m.b.t. de Coronaperikelen
We zijn inmiddels twee weken verder en we kunne op dit moment zeggen dat er,
na groep 8, geen groep naar huis is gestuurd. We houden onze vingers gekruist.
We zijn om verschillende redenen heel scherp op het thuis blijven en naar huis sturen
van kinderen die klachten hebben die mogelijk op Corona duiden. 99 van de 100 keer is
het niets, maar voorkomen is beter dan genezen. We realiseren ons heel goed dat we
daarmee sommige gezinnen en ouders/verzorgers behoorlijk belasten. We hopen op
begrip en als er vragen of opmerkingen zijn, neem contact op met de groepsleerkracht.
We blijven hopen dat er niemand besmet raakt. Als het goed is, wordt de kans daarop
steeds kleiner.

Juf Jessica bijna met verlof
Zoals u inmiddels zult weten, is juf Jessica in blijde verwachting. Volgende week
zal haar laatste week zijn.
Uit veiligheidsoverwegingen maakt zij gebruik van de mogelijkheid om met 28 weken
met zwangerschapsverlof te gaan. Dat betekent dat het volgende week voorlopig haar
laatste week is. Op de achtergrond zal zij nog wat hand en spandiensten verlenen en
ook zal zij af en toe nog wel even haar gezicht laten zien. Juffrouw Sacha en juffrouw
Sacha Verweij, een jonge, oude bekende
van ons, zullen de groep gaan draaien. Wij
wensen juffrouw Jessica in ieder geval alle goeds toe en hopen weer van haar te horen
als zij bevallen is. Maar dat gaat nog even duren.

Plantjes in het kader van de Vastenactie op het Noordplein
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Zaterdag 20 maart kunt u de hele dag op het Noordplein in Roelofarendsveen
plantjes kopen in het kader van de Vastenactie 2021. De opbrengst staat in het
teken van ‘Werken aan je toekomst!’
In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in
ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een
redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan,
studeren of een beroep/vak leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een
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baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van
alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren.
Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede
opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk
inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net
als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met
perspectief.
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie
jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of
voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer
mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor
zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.
In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere
in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te
ver weg. Anderen, die wel een vakopleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland
waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen
onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere
toekomst.

Met vriendelijke groeten, Thea Huigsloot en Jolanda Koek

Samenvatting MR vergadering vrijdag 5 maart 2021
Vrijdag 5 maart om 14.30 uur heeft de derde MR vergadering van de schooljaar
plaats gevonden. Hieronder een korte samenvatting van wat er besproken is:
Tweede periode thuisonderwijs en heropening:
We hebben gesproken over hoe deze periode thuisonderwijs is verlopen en over de
heropening van de school.
Tweede periode is soepeler en eenduidiger verlopen. Er zijn afspraken gemaakt over de
aanpak, hierbij is er onderscheid in onder- en bovenbouw. De afspraken moesten
zorgen dat er meer één lijn was in de organisatie. Leerkrachten hebben ervaren dat de
tweede periode beter werkbaar was. Vanuit de ouders is aangegeven dat de
weekschema’s werkbaar waren. Ook is benoemd dat het als positief is ervaren dat er
meer contact was met de leerlingen en de leerlingen onderling. Fijn dat dit vooral in de
vorm van een spel of kwis georganiseerd werd.
Met de heropening was iedereen blij dat er weer fysiek lesgegeven kon worden. De
eerste twee weken voor de voorjaarsvakantie zijn er geen klassen naar huis gestuurd.
Na de voorjaarsvakantie moest er al snel een groep naar huis. Kinderen moesten getest
worden. Er was toestemming nodig van ouders om gegevens met de GGD te delen. Er
was veel reactie vanuit de ouders, ouders hadden begrip voor de situatie.
Online 10 min. Gesprekken
Het inschrijven verliep goed via Parro. Over het algemeen zijn de gesprekken goed
verlopen. Soms ging het mis door technische problemen. Ook al konden leerkrachten
geen gegevens van de CITO toetsen overhandigen, was het toch fijn om weer even
contact te hebben met de ouders. Ook vanuit de ouders kwamen de signalen dat het fijn
was weer even persoonlijk contact te hebben met de leerkracht. En dat er even
persoonlijke aandacht was voor het kind.
Complimenten en klachten
Complimenten en de enkele klacht zijn besproken.
Schoolbegroting
Doordat er overgestapt is naar een nieuw administratiekantoor kon de begroting, is de
begroting op dit moment niet inzichtelijk te maken. Er is een instrument aangeschaft
waarbij, SSBA-breed, de schoolbegroting inzichtelijker kan worden gemaakt.
KC Noord
Er is een werkdocument opgesteld door SSBA. Hierin staat beschreven hoe SSBA de
visie op samenwerking ziet. Het masterplan is aangeboden bij de gemeente.
De volgende vergadering staat gepland op 30 april om 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
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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
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Het is al vele jaren traditie om op Palmzondag medeparochianen blij te maken
met een door kinderen versierde palmpasenstok. Ook dit jaar willen wij dit
weer met elkaar vieren, in de Petruskerk te Roelofarendsveen. Vanwege de
coronamaatregelen mogelijk iets anders dan u gewend bent.
Wij hopen dat er weer veel kinderen meedoen, want er zijn veel ouderen die
graag een stok ontvangen! De palmpasenviering is op zondag 28 maart om
9.15 uur in de Petruskerk.
Laat uiterlijk 21 maart weten of je een palmpasenstok wilt versieren en wegbrengen.
De kale palmpasenstok zal thuis bezorgt worden. U kunt deze dan versieren en
volhangen met wat producten. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld thee,
chocolade, paaseitjes, koekjes, servetten, cup-a-soup, thee e.d.. Let erop dat de
producten niet te zwaar zijn.
Het opgeven gaat als volgt:
Kopieer onderstaand strookje, vul het in en mail het naar jozekoot@ziggo.nl uiterlijk
zondag 21 maart. Uiteraard zijn ook kinderen die op andere scholen of nog niet op
school zitten van
harte welkom. Vanwege de aantallen vragen we u ook te vermelden of je bij de
viering in de kerk aanwezig bent.
Wat is de betekenis nu eigenlijk van een palmpasenstok? Zie hiervoor de uitleg die is
bijgevoegd.
Namens de werkgroep kinderkerk,
Suzanne de Jeu en Joze Koot (3318275)
P.S. Als je ongeveer een week na Pasen de kale palmpasenstok weer op wilt
halen op het adres waar je hem heb gebracht, dan kunnen we de stokken
volgend jaar weer opnieuw gebruiken. Zodra je de palmpasenstok terug hebt
mail dan even om iets af te spreken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik wil graag een stok versieren
Naam:
Adres:
Ik heb wel/geen voorkeuradres:
Naam: ………………………………….
Adres: ………………………………….

Betekenis van Palmpasenstok:
Al is de stok versierd en vrolijk, hij heeft de vorm van een kruis. De mensen heten Jezus
namelijk welkom in de stad, ze zijn vrolijk bij Zijn komst, maar enkele dagen later roepen
mensen; ”Weg met Jezus”. Hij sterft aan het kruis.
Palmtakjes (buxus) verwijzen naar de palmtakken waar de mensen mee zwaaien als
Jezus de stad op een ezel binnenrijd. Welkom!
Aan de langste van de twee stokken hangt een zakje met 30 krenten. Een vriend van
Jezus, Judas, verklinkt hem. Hij krijgt 30 zilverstukken voor het vertellen waar Jezus is
en hoe zijn tegenstanders Hem het beste kunnen pakken: midden in de nacht, bijna
niemand die het dan ziet.
Aan de stok is een broodhaantje geprikt. Dat haantje kraait als een andere vriend van
Jezus, Simon Petrus, drie keer zegt dat hij Jezus niet kent. Hij is Jezus gevolgd tot
vlakbij de plaats waar Hij gevangen wordt gehouden. Hij is bang dat hij ook wordt
gepakt. Als mensen zeggen: “Jij hoort toch bij Jezus’, zegt hij drie keer “Nee”. Dan kraait
de haan. Het is vroeg in de morgen.
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Om de stok hangt een ketting met pinda’s. In een pinda zitten twee nootjes. Pilatus, de
Romeinse rechter, wil een gevangene vrij laten omdat het feest is. Inwoners van
Jeruzalem mogen kiezen. Zal hij Jezus of Barabbas (een boef) vrij laten? Wie van de
twee? De aanwezigen kiezen voor Barabbas. Pilatus laat hem vrij en geeft Jezus aan
zijn soldaten om Hem te kruisigen.
Aan de korte (horizontale) tak hangen een zuurstok en een mandarijn. Als Jezus dorst
krijgt aan het kruis, in de hete zon, is er iemand die Jezus zure wijn te drinken geeft. Hij
steekt een spons op een lange stok en houdt die omhoog bij Jezus zijn mond. De
zuurstok en de mandarijn verwijzen naar die stok en spons.
De stok is omwonden met gekleurd crêpepapier of klimop. Het papier of het takje klimop
wikkelt zich omhoog langs de stok. Dat laat zien dat Jezus is opgestaan. God heeft Hem
opgewekt uit de dood. Hij leeft. Een bloem of een papieren zonnetje in het midden van
de palmpasenstok vertelt hetzelfde: Jezus is opgestaan, Zijn licht is opgegaan (als de
zon).

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

AGENDA

Maandag 22 maart
‘s Morgens

Directeur op locatie Zonnewijzer

Dinsdag 23 maart
Na lestijd
‘s Avonds

Bouwvergadering
Bijeenkomst KC Noord onder leiding van Claire Boonstra

Donderdag 25 maart
’s Morgens

Bijeenkomst Bovenschools Managementteam (BMT), directeur afwezig

Vrijdag 26 maart
Hele dag

Laatste werkdag juf Jessica, zij gaat met zwangerschapsverlof.

Maandag 29 Maart
‘s Morgens

Zorgoverleg (Directeur-Interne Begeleider)

Dinsdag 30 maart
‘s Morgens

Overleg Directeur-Interne Begeleider

Donderdag 1 april
Hele dag

Bijeenkomst Bovenschools Managementteam (BMT)

Vrijdag 2 april
Na lestijd
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Goede vrijdag! Alle kinderen zijn vrij deze dag
Studiedag voor alle medewerkers!

HIEP HIEP
HOERA!

Voor:
Ma 22 maart

Len van der Kamp (9 jaar) - groep 4
Sem Witteman (7 jaar) - groep 3B

Di 23 maart

Loïs van Klink (10 jaar) - groep 6

Do 25 maart

Mels van Battum (11 jaar) - groep 7
Wout van Klink (12 jaar) - groep 8
Bram Ludlage (5 jaar) - groep 01A

Za 27 maart

David Paczkowski

Zo 28 maart

Lissa Licht (9 jaar) - groep 5A

Ma 29 maart

Lana Koot (8 jaar) - groep 5

Di 30 maart

Mees Koek (8 jaar) - groep 4

Wo 31 maart

Duco Hoogenboom

Vr 2 april

Liv Badal (6 jaar) - groep 3A
Mattijs van der Plas (7 jaar) - groep 3C

BERICHTEN
VAN BUITEN
DE SCHOOL
VERVOLG
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Za 3 april

Nova van Emmerik (7 jaar) - groep 3A

Zo 4 april

Mylène Hermans (8 jaar) - groep 4

Er zijn deze week geen berichten van buiten de school!

