Nr. 14

Week 20 en 21:
17 mei t/m 30 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)

Rustige Coronaweken…..gelukkig!!
Gelukkig hebben we in de laatste twee weken geen groepen naar huis hoeven te
sturen door positief geteste kinderen of leerkrachten.
Natuurlijk moesten er diverse kinderen thuis blijven vanwege Corona gerelateerde
klachten. Wij hopen die kinderen met het verstrekken van de weektaken toch voldoende
informatie te hebben gegeven om thuis schoolwerk te kunnen maken. Indien u hierover
vragen hebt, kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind terecht.
Ook willen wij alle ouders vragen om de kinderen met klachten nog steeds thuis te
houden. En mocht er twijfel zijn, neem dan gerust contact op met leerkrachten en
informeer of consulteer hen.
Het kan ook zijn dat uw kind (verkoudheids)klachten of andere klachten
ontwikkelt, terwijl hij op school is. Van onze kant beloven wij u om te allen
tijde vooraf contact op te nemen, ook al zien we dat dit pas in het laatste
half uur van de lesdag.

Afscheid van meester Corné helaas een feit
Zoals aangekondigd gaat meester Corné ons verlaten en zal dus daarom na de
meivakantie niet meer op onze school te zien zijn.
Meester Corné heeft daar een baan geaccepteerd waarbij hij een eigen groep gaat
begeleiden. Vandaag is hij door kinderen en collega’s nog even in het zonnetje gezet.
De kinderen hebben allemaal mooie tekeningen gemaakt die als boekwerk aan hem
aangeboden zijn. De collega’s hadden een mooie muziekquiz in elkaar gezet ener is
hem een mooi afscheidscadeau aangeboden. We gaan een fijne, betrokken collega
missen en bedanken hem voor alle steun die hij kinderen en leerkrachten heeft
gegeven. We gaan hem zeker nog zien op de Roelevaer, maar we wensen hem nu
vooral heel veel succes op de Kiem.

Nog steeds op zoek naar pleinwachtouders
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.
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
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SCHOOLNIEUWS
VERVOLG

Uitnodiging om aan het Heilig Vormsel mee te doen
Beste leerling uit groep 8, ouders en/of verzorgers,
Door alle corona maatregelen heeft het toedienen van het Vormsel voor jullie helaas nog
niet plaatsgevonden.
Wij hebben diverse aanmeldingen en hopen dat ook jij nog aansluit!
Het Vormsel zal op 8 of 9 oktober 2021 worden toegediend door de Bisschop van
Rotterdam.
Voordat je het Vormsel krijgt toegediend, komen we 8 keer bij elkaar, 5 keer voor de
grote vakantie en nog 2 keer na de grote vakantie.
Voorbereiden doen we in groepjes van +/- 7 kinderen op verschillende avonden (dus je
hoeft niet elke keer je sportclub of hobby te missen).
Elke bijeenkomst duurt +/- 1,5 uur.
Doe je mee? Meld je aan voor 3 mei a.s. via
https://rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel/
Heb je nog vragen? Bel Anja de Rijk, telefoon: 06-54 677 483.
Hartelijke groet,
Vormselwerkgroep Franciscus.
Dennis Swiers
Boy Kiebert
Anja de Rijk-de Jong
Heleen van de Reep (pastor)

WIJ WENSEN TOT SLOT IEDEREEN EEN HELE FIJNE MEIVAKANTIE
TOT OVER TWEE WEKEN!!!

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

AGENDA

Maandag 17 mei
’s Morgens
’s Avonds

Monitorteam KC Noord komt bijeen
Ouderraadvergadering

Dinsdag 18 mei
’s Morgens
Na lestijd

Zorgoverleg (Directeur-Interne Begeleider)
Bouwvergadering voor Onder- en Bovenbouw

Donderdag 20 mei
’s Morgens
Na lestijd

Overleg voor directeuren van alle basisscholen Kaag & Braassem
Bijeenkomst Managementteam Roelevaer

---------------------

Maandag 24 mei
Hele dag
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2e Pinksterdag. ALLE KINDEREN VRIJ

Dinsdag 25 mei
Na lestijd

Datagesprek voor de leerkrachten

Donderdag 27 mei
’s Morgens
’s Middags

Bijeenkomst Bovenschools Managementteam (BMT), directeur afwezig
Bijeenkomst directeuren Klimboom-Elckerlyc-Roelevaer in het kader van
KC Noord

Vrijdag 28 mei
Na lestijd

HIEP HIEP
HOERA!

Nieuwsbrief nr. 15 komt vandaag uit!!

Voor:
Ma 3 mei

Emily l' Ami (5 jaar) - groep 01A

Di 4 mei

Don Sieders (11 jaar) - groep 7

Wo 5 mei

Elize van Tol (4 jaar) - Welkom op de Roelevaer
Steef Springintveld (10 jaar) - groep 6
Wendy van der Voorn (8 jaar) - groep 4

Vr 7 mei

Angèle van der Meer (8 jaar) - groep 4

Di 11 mei

Max Teel (10 jaar) - groep 6

Wo 12 mei

Sienna van Kloosduin (7 jaar) - groep 2A

Do 13 mei

Niek de Grave (9 jaar) - groep 5A

Vr 14 mei

Job van Nispen (4 jaar) - Welkom op de Roelevaer
Finn Olyerhoek (7 jaar) - groep 3A

Zo 16 mei

Pepijn Wesselius (7 jaar) - groep 3C

Ma 17 mei

Mas Warmerdam (5 jaar) - groep 01B

Di 18 mei

Alex Chlopecki (8 jaar) - groep 4

Do 20 mei

Tigo Loos (11 jaar) - groep 8

Zo 23 mei

Pien van der Geest (4 jaar) - Welkom op de Roelevaer
Twan Olyerhoek (9 jaar) - groep 5

Ma 24 mei

Loula Tesfit Tesfamariam (11 jaar) - groep 5A
Maja Wojciechowska (5 jaar) - groep 01B

Wo 26 mei

Ryan de Haas (5 jaar) - groep 01A

Za 29 mei

Lexy Hogenboom (7 jaar) - groep 3B

Zo 30 mei

Bram Koot (10 jaar) - groep 6
Tygo Nieuwenburg (11 jaar) - groep 6A
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BERICHTEN
VAN BUITEN
DE SCHOOL
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Er zijn geen berichten van buiten de school

