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Week 14 en 15:
5 april t/m 18 april

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
Ondanks het feit dat we vorige week met een Coronabesmetting geconfronteerd
zijn, hoefde er geen groep naar huis gestuurd te worden.
Dit kwam, omdat betreffende leerling pas klachten kreeg toen hij al meer dan 48 uur niet
in contact was geweest met de kinderen van zijn groep. Gelukkig is de leerling nu weer
gezond en wel op school.
Maar dit geeft wel aan hoe spannend het allemaal nog steeds is. Voordat je het weet,
kun je in een situatie terechtkomen, waarbij groepen en leerkrachten naar huis gestuurd
worden.
Laten we alsjeblieft hopen, dat we hier zo min mogelijk last van krijgen.

Meester Corné gaat ons helaas verlaten
Na een aantal jaren op de Roelevaer gewerkt te hebben, gaat meester Corné een
nieuwe uitdaging aan.
Met ingang van 17 mei, inderdaad direct na de meivakantie, gaat hij naar de Kiem om
daar vier dagen de kinderen van groep 4 in hun ontwikkeling te begeleiden. Een nieuwe
en logische stap in zijn ontwikkeling. We vinden dit heel jammer en zullen meester
Corné echt gaan missen, ook zijn creatieve en muzikale bijdragen. Wij wensen hem heel
veel succes op de Kiem en bedanken hem heel hartelijk voor al zijn werkzaamheden
hier op de Roelevaer. We hopen hem natuurlijk nog eens terug te zien bij ons school.

Gevraagd????
Doordat meester Corné ons gaat verlaten zijn wij op zoek naar een nieuwe
onderwijsassistent(e)/ leraarondersteuner voor de groepen 1 t/m 8.
In de hieronder staande advertentie is meer informatie te vinden over de betreffende
vacature.

Onderwijsassistent/leraarondersteuner – Groep
1 t/m 8
Functieomschrijving
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Voor onze RK basisschool De Roelevaer, één van de vijf scholen van de SSBA,
zijn wij op zoek naar een enthousiaste onderwijsassistent/leraarondersteuner
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voor de groepen 1 t/m 8. Het betreft een vacature voor 20,5 uur (WTF 0,5125)
verdeeld over drie dagen.
De vacature start 17 mei 2021 en loopt voorlopig tot de zomervakantie, 17 juli
2021, met uitzicht op langer.

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van SPW 4 diploma (onderwijsassistent) of bezig met
de PABO;
Je bent daadkrachtig en staat stevig in je schoenen;
Je hebt de juiste pedagogische kwaliteiten om verbinding te maken met
alle kinderen;
Je zoekt naar verbinding met leerlingen, bent motiverend en kan sturend
zijn;
Je kunt omgaan met verschillende groepsdynamieken;
bent consequent en kunt structuur bieden;
Je werkt vanuit goed klassenmanagement en hebt een heldere
didactische aanpak;
Je bent collegiaal, flexibel en je hebt een onderzoekende,
oplossingsgerichte werkhouding;
Je zoekt samenwerking met collega’s.

Wat bieden wij:
•
•
•
•

Een ondernemend en betrokken team;
Een prettige werkomgeving;
Een professionele organisatie;
Een structuur waarin we je helpen om jezelf verder te ontwikkelen.

Profiel van de organisatie SSBA:
SSBA staat voor : ‘Hart voor ieder kind’.
Vanuit passie voor ons vak maar ook kwaliteit, professionaliteit en
verbondenheid werken wij aan het boeiende proces om onze leerlingen een zo
passend mogelijke onderwijsplaats te bieden gedurende hun
basisschoolloopbaan. Hierbij wordt je professioneel begeleid in je ontwikkeling.

Ligt jouw ambitie ook in het onderwijs?
Dan kun je contact opnemen met Alex Rietbroek, directeur van RKB De
Roelevaer.
Tel: 071-3313632 of 06-52315790
Stuur je motivatie en CV voor 07-01-2019 naar alexrietbroek@ssba.net
Lees meer over onze school op www.roelevaer.nl

Afscheid van nog twee kanjers
Op maandag 9 april nemen wij afscheid van onze twee interieurverzorgsters Anja
de Prie-de Jong en Thea Huigsloot.
Deze dames hebben ons al jaren, Anja meer dan 25 jaar en Thea de laatste paar jaar,
bijgestaan in het schoon houden van de school. Vooral in deze laatste Coronaperiode is
dat een enorme klus geweest. Maar ook daarvoor hebben ze dat op voortreffelijke wijze
uitgevoerd. Er werd vaak veel meer gedaan dan alleen de voorgeschreven
werkzaamheden, want zij voelden zich erg verantwoordelijk. Niets was teveel en
regelmatig zijn wij door Anja verblijd met een lekker soepje of andere heerlijkheden. We
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gaan hen enorm missen. Op gepaste (Corona) wijze nemen wij op 9 april afscheid. We
wensen hen veel succes en heel veel geluk toe.
De nieuwe interieurverzorgster is Lorraine de Blauw. Zij zal samen met Elize , die ook
sinds enkele maanden bij ons in dienst is, de werkzaamheden overnemen. Ook hen
wensen wij veel succes.

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

AGENDA

Maandag 5 april
Hele dag

2e Paasdag, alle kinderen zijn vandaag vrij!!

Dinsdag 6 april
‘s Middags
Na lestijd

IB-directie-overleg
Managementteam(MT) bijeenkomst

Donderdag 8 april
’s Morgens

Bijeenkomst Bovenschools Managementteam (BMT), directeur afwezig

Vrijdag 9 april
Na lestijd

Afscheid van onze IV-ers, Anja de Prie-de Jong en Thea huigsloot.

Maandag 12 april
‘s Morgens

Zorgoverleg (Directeur-Interne Begeleider)

Dinsdag 13 april
‘s Morgens

Interview met vijftal leerlingen van groep 3 t/m 8

Donderdag 15 april
‘s Middags

Interview met aantal ouders van de Roelevaer

Vrijdag 16 april
Na lestijd

HIEP HIEP
HOERA!

Nieuwsbrief nr. 13 komt vandaag uit!!

Voor:
Di 6 april

Lissa Goes
Lars Koot (12 jaar) - groep 8
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Floor Oomen (10 jaar) - groep 6A
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Wo 7 april

Iris van Tol (7 jaar) - groep 3A

Do 8 april

Ilana Nieuwenhuijs (11 jaar) - groep 7

Zo 11 april

Julian van Beek (10 jaar) - groep 6A
Jazzmay Cousins (6 jaar) - groep 2C

BERICHTEN
VAN BUITEN
DE SCHOOL
Op de
volgende
pagina
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Ma 12 april

Nick Slingerland (9 jaar) - groep 4

Do 15 april

Zita Hoogenboom (8 jaar) - groep 4

Za 17 april

Lynn van Veen (9 jaar) - groep 5

Zo 18 april

Kyara van der Graaf (7 jaar) - groep 4
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Artikel Nieuwsbrief

Webinar – Temperamentvolle kinderen
Op 22 april 2021 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa
Neve een webinar over temperamentvolle kinderen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen
van 2 tot 12 jaar in regio Hollands Midden.
Temperamentvolle kinderen zijn intense, gevoelige en
opmerkzame kinderen met een sterke eigen wil. Ze reageren op
veel dagelijkse dingen heftiger, intenser of emotioneler. Ze zijn
opvliegender, koppiger en sneller van slag dan andere kinderen.
Tijdens dit webinar legt bekend kinderpsycholoog en
opvoedkundige Tischa Neve uit hoe het in het hoofd en lijf van
temperamentvolle kinderen werkt. Als je je kind leert aanvoelen
en goed begrijpt dan maakt dat een wereld van verschil voor je
kind, voor jou én voor je gezin.
Dit gratis webinar vindt plaats op donderdag 22 april 2021 van 20.00 tot 21.00 uur.
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus
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