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Week 16 en 17:
19 april t/m 3 mei

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)

Toch weer groepen naar huis door Corona
In de afgelopen periode hebben we helaas weer last gehad van groepen
die naar huis gestuurd moest worden of thuis moesten blijven.
Vorige week donderdag moesten de kinderen van groep 4 naar huis gestuurd worden.
Door een fout advies van de GGD, waar overigens uitgebreid excuses voor is
aangeboden, kwam een leerling al naar school, terwijl de testuitslag nog niet bekend
was. Die kwam en was helaas positief. Dit geeft aan hoe voorzichtig en alert we moeten
zijn en blijven, want de consequenties zijn gewoon erg groot. Aankomende maandag is
de groep pas weer compleet, nadat vanaf afgelopen woensdag de meeste kinderen met
een negatieve testuitslag weer naar school mochten.
Vorig week vrijdag moet ook groep 5 helaas thuisblijven. Meester Dammes moest in
quarantaine, omdat donderdag bleek dat hij in contact was geweest met een positief
geteste leerling op zijn stageschool. Daar er geen inval meer te regelen was, hebben we
de optie thuisonderwijs in moeten zetten, want meester Dammes was verder niet ziek en
is dat gelukkig ook niet geworden. Maandag was hij weer van de partij in groep 5.

Mooie weer nodigt uit tot buitenactiviteiten
In de afgelopen week wordt het weer stukje bij beetje beter.
Zoals te zien is worden alle speelattributen uit de bergingen gehaald om weer heerlijk
buiten te spelen. Het ging in de groepen 2-3 over verkeer en daar hoort oefenen op de
fiets bij. Meer dan 100 fietsjes stonden op het schoolplein klaar voor gebruik.
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Opbrengst Vastenactie
In de afgelopen periode is er weer geld opgehaald in het kader van de jaarlijkse
Vastenactie.
Kinderen hebben dit geld verzameld door een ‘Heitje voor een karweitje te doen’.
Er is uiteindelijk € 192,70 door de geldmachine gegaan. Dat is een GEWELDIG, mooi
bedrag. Hierbij willen wij jullie heel hartelijk danken, voor jullie inzet en betrokkenheid
bij de mensen die het veel moeilijker nog hebben dan wij, geen schoon
drinkwater, geen inkomen, en soms ook geen eten. Door het geld wat is opgehaald
hebben jullie heel veel kinderen geholpen.
Hartstikke mooi, volgend jaar rekenen wij weer op jullie steun.
Jolanda en Thea

Enkele ouders aangemeld voor Pleinwacht 😊
Maar nog niet genoeg ☹!!!
Na de oproep via Parro zijn er gelukkig enkele ouders/verzorgers geweest die zich
opgegeven hebben. Wij zijn daar superblij mee, want het is nodig om de
organisatie rond te krijgen. Maar het is helaas nog niet genoeg.
Wij zijn dus nog steeds ernstig op zoek naar meer pleinwachtouders! Zoals gezegd is
het in deze Coronatijd soms heel lastig het schema van de pleinwachtouders gevuld te
krijgen/houden. Ook ouders/verzorgers die de pleinwacht verzorgen moeten soms
thuisblijven, omdat hun eigen kinderen verkoudheidsklachten hebben of omdat de hele
klas naar huis is gestuurd vanwege een positief geteste klasgenoot of een andere
Coronagerelateerde reden. Daardoor hebben wij onvoldoende mensen om de
pleinwacht in te vullen. U zou ons er enorm mee helpen, als u zich opgeeft om mee te
helpen, Ook al is het maar één dag van ongeveer 11.30 tot 13.00 uur. Misschien dat u
wel samen met een andere ouder één shift voor uw rekening wilt nemen. Als u meer
informatie wilt m.b.t. tot de pleinwacht kunt u terecht bij Linda Bosman
(lindabosman@ssba.net), Alex Rietbroek (alexrietbroek@ssba.net) of bij de leerkracht
van uw kind. U mag ook bellen. Telefoonnummer van de school is 071-3313632 Met
vriendelijke groeten, Alex Rietbroek, directeur RKB De Roelevaer

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

AGENDA

Maandag 19 april
’s Middags

Monitorteam KC Noord komt bijeen

Dinsdag 20 april
Na lestijd

Datagesprek voor leerkrachten. Analyse van Middentoetsing CITO

Donderdag 22 april
’s Morgens

Bijeenkomst Bovenschools Managementteam (BMT), directeur afwezig

Vrijdag 23 april
Na lestijd

2

Sport- en spelactiviteiten op school in het kader van Koningsdag

Maandag 26 april
‘s Morgens

Zorgoverleg (Directeur-Interne Begeleider)

Dinsdag 27 april
Hele dag

KONINGSDAG, alle kinderen zijn op deze dag vrij.

Donderdag 29 april
‘s Middags

Bijeenkomst Bovenschools Managementteam (BMT), directeur afwezig

Vrijdag 30 april
Hele dag
’s Middags
Na lestijd

HIEP HIEP
HOERA!

Laatste dag van meester Corné op de Roelevaer
Kiem. We hopen u nog eens te zien
Bijeenkomst Medezeggenschapsraad!
Nieuwsbrief nr. 14 komt vandaag uit!!

Voor:
Di 20 april

Debby Wegener (7 jaar) - groep 3B

Wo 21 april

Emma de Jeu, welkom op de Roelevaer
Beertje Stolker (8 jaar) - groep 4

Do 22 april

Daan Markwat, welkom op de Roelevaer
Rikki Pieterse (6 jaar) - groep 2B

Zo 25 april

James Valentijn, welkom op de Roelevaer
Kyra Holverda (5 jaar) - groep 01B
Lenthe Straver (6 jaar) - groep 2C

Ma 26 april

Nigel Prins (9 jaar) - groep 5
Evy Wielders (6 jaar) - groep 2A

Di 27 april

Marcus Huigsloot (6 jaar) - groep 2C
Vito van der Zwet (10 jaar) - groep 6
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Wo 28 april

Jady Vink (11 jaar) - groep 7

Do 29 april

Eva Steenvoorden (9 jaar) - groep 5

Vr 30 april

Guus van der Meijs (6 jaar) - groep 2C

Veel succes op de

