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Week 24 en 25:
14 juni t/m 27 juni

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)

Voor basisonderwijs nog geen Coronaversoepelingen
In de hele maatschappij worden de Coronarichtlijnen gelukkig versoepeld. Dit
geldt echter nog niet voor het primair onderwijs, want daar waren de maatregelen
al maanden minder zwaar.
Daar komt vooralsnog 30 juni meer duidelijkheid over. Tot zolang blijven alle bestaande
maatregelen van kracht. Dit betekent nog steeds 1,5 meter afstand, handen stuk
wassen, geen ouders/verzorgers op het schoolplein en zeker niet in de school. Als dat in
uitzonderingsgevallen toch nodig is, moeten de triagervragen bij de entree ingevuld
worden en een mondkapje op. Ook willen wij nog steeds dat u uw kind met
Coronagerelateerde klachten (verkoudheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn, koorts, ..)
thuishoudt EN laat testen. Door vaccinaties en het afnemen van het aantal besmettingen
lijkt het risico minder te worden, maar het testen blijft nog steeds nodig. De
consequenties voor de schoolorganisatie (naar huis sturen van klassen en
medewerkers) zijn bij een positieve test nog steeds te groot. Onlangs zijn er bij de
Klimboom meerdere klassen naar huis gestuurd door positieve besmettingen. Dat willen
we in dit stadium van het jaar voorkomen. Je moet er niet aan denken dat het kamp of
de musical niet door kan gaan. Daarom ga ik ervan uit dat iedereen hierbij nog steeds
het algemeen belang voor ogen houdt en niet het persoonlijk belang. In ieder geval
bedankt voor de moeite..

Kamp en musical groep 8 gaan door, maar hoe???
Het schooljaar nadert zijn einde. Hierbij zijn kamp en musical natuurlijk de
gebruikelijke topmomenten voor groep 8. Maar ook hier is Corona toch nog van
invloed. Zie ook hierboven.
Vorig jaar hebben beide evenementen ondanks alle maatregelen toch op creatieve wijze
doorgang kunnen vinden. Ook dit jaar zijn we er zeker van dat er op enigerlei wijze
schoolkamp zal zijn en een musical gespeeld zal worden, mits er geen positief geteste
leerlingen of leerkrachten in deze groep gaan komen, want dat zou alles veranderen.
Kamp gaat zoveel mogelijk ‘normaal’ door. In de komende week gaan u en de kinderen
hier meer informatie over krijgen.
Ook de musical gaat gespeeld worden. Er wordt volop geoefend. Het KAN zijn dat dit op
dezelfde wijze gaat gebeuren als vorig jaar. Dat zou betekenen: twee avonden voor
ouders zonder feest daarna, géén musical voor broers, zussen, opa’s, oma’s, enz. enz.
.. MAAR dat zou na 30 juni anders kunnen worden. Dus we wachten met verdere
informatie tot hierover meer duidelijkheid is. Wij hopen daarbij op begrip voor de
onzekere situatie en de late informatie.
1

SCHOOLNIEUWS
VERVOLG

Samenvatting MR vergadering vrijdag 28 mei 2021.
Vrijdag 28 mei om 14.30 uur heeft de vierde MR vergadering van dit schooljaar
plaats gevonden.
Eigenlijk stond het vierde overleg gepland op 30 april, maar vanwege het afscheid van
meester Corné is het overleg verplaatst.
Hieronder een korte samenvatting van wat er besproken is:
Corona update
Het is rustig met coronazaken. Leerkrachten melden zich niet af met verkoudheid. Er zijn
geen klassen naar huis gestuurd. Ouders zijn meewerkend, melden verkoudheid en
laten de kinderen testen. Er zijn nog geen versoepelingen aangekondigd voor het
onderwijs. Er is een presentatie gegeven aan het bestuur van de SSBA om de positieve
zaken tijdens corona mee te nemen naar de periode na de coronamaatregelen. Het
kamp voor groep 8 gaat door met de nodige voorzorgmaatregelen. Dit geldt ook voor de
musical, de verwachting is dat het verdeeld wordt over twee avonden.
Complimenten en klachten
Er zijn geen klachten gekomen in de mailbox, behalve een mail met de wens om
creatiever om te gaan met afgeblazen feestactiviteiten door de Corona. Mondeling en
via de mail zijn wel complimenten en bedankjes gegeven.
Kinderen en ouders zijn geïnterviewd m.b.t. kwaliteitszorg op de Roelevaer. Kinderen
gaven het onderwijs een 8/9. Ook vanuit ouders kwam een positief beeld. Onderdelen
m.b.t. de communicatie werden wel aangegeven als aandachtspunt. Er zijn praktische
tips meegegeven. Dit onderzoek komt jaarlijks in verschillende vormen terug.
KC Noord
De kogel is door de kerk. Het zwembad en kindcentrum gaan in nieuwbouw ontwikkeld
worden. Er is een éénduidig voorstel naar de gemeente gegaan. Voorstel is om eerst het
Kindcentrum te bouwen en daarna het zwembad/de sporthal. In stap drie zouden er nog
aanpassingen aan de sportaccommodaties gedaan kunnen worden.
De scholen gaan onder begeleiding al gericht samenwerken, om uiteindelijk tot één
schoolconcept te komen. Het vernieuwde onderwijs zal gefaseerd gebeuren en niet
direct volledig zichtbaar zijn bij de start in het nieuwe gebouw. Dit moet zich gaandeweg
ontwikkelen.
Formatie
De formatie was een hele puzzel. In de komende weken wordt de formatie voor komend
schooljaar gecommuniceerd naar de ouders via de nieuwsbrief. Naast formatiegelden en
werkdrukgelden is er ook extra geld om de achterstanden weg te werken vanwege
corona (NPO gelden). Hierdoor zijn er meer mogelijkheden. Er moet een plan opgesteld
worden waar achterstanden zijn ontstaan en hoe het onderwijs kwalitatief verbeterd kan
worden.
Cito Eindtoets
Het gemiddelde zal ongeveer uitkomen op 532, dat is voor de Roelevaer laag. Het
landelijk gemiddelde is 535,5. De uitslag heeft het team verrast omdat aan de hand van
het cito leerlingvolgsysteem de verwachting was om op het gemiddelde te komen. De
resultaten gaan met het besproken worden en geanalyseerd. De lagere score kan niet
alleen verklaard worden door Covid, omdat de normering al is aangepast.
De volgende vergadering staat gepland op 25 juni 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
Namens de MR leden, Joze Koek

Jammer
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Na heel veel oproepen en weinig tot geen reactie, moeten we helaas op zoek naar
andere oplossingen voor de pleinwacht.
Tijdens de invoering van het lesrooster volgens het vijf gelijke dagen model is er
bedongen dat het de gezinnen geen extra geld mocht kosten om de pleinwacht op de
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scholen te organiseren om daarmee het door de ARBO verplichte half uur pauze voor de
medewerkers te realiseren. Tot nu toe hebben we dat met de enorme inzet van een
beperkte groep ouders/verzorgers tegen een kleine vergoeding voor elkaar gekregen.
Waarvoor heel veel dank. De laatste tijd werd het steeds lastiger om mensen te werven.
Gelukkig bleven enkele ouders/verzorgers, ondanks het feit dat hun kinderen al van
school waren ons toch nog trouw, zodat het tekort nog enigszins verbloemd werd. Dat is
nu helaas, maar heel begrijpelijk, verleden tijd. Het verbaast mij alleen dat uit ongeveer
365 vaders, moeders en verzorgers van de kinderen van de Roelevaer niet voldoende
aanmeldingen komen om de pleinwacht te vullen. Als iemand mij dat uit kan leggen,
hoor ik dat graag alexrietbroek@ssba.net
Misschien dat u inmiddels een gaatje in uw agenda hebt gevonden om ons toch één of
twee keer per maand anderhalf uur ter wille te zijn, dan hoor ik dat ook graag. Het hoeft
echt niet elke week (mag wel natuurlijk). Misschien heeft u zelf nog wel creatieve en
goede ideeën.
Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Alex Rietbroek, directeur

AGENDA

Maandag 14 juni
’s Morgens

Zorgoverleg Interne Begeleider-directeur

Dinsdag 15 juni
’s Morgens
Na lestijd

Zorgoverleg Interne Begeleider-directeur
Managementteam (MT) overleg

Donderdag 17 juni
’s Morgens
Na lestijd

Bijeenkomst Bovenschools Managementteam (BMT), directeur afwezig
Onder- en bovenbouwoverleg

Vrijdag 18 juni
Na lestijd

De bezetting van de groepen voor volgend schooljaar wordt bekend
gemaakt!!

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

Donderdag 24 juni
’s Morgens

Bijeenkomst Bovenschools Managementteam (BMT), directeur afwezig

Vrijdag 25 juni
Na lestijd

Nieuwsbrief nr. 17 komt vandaag uit!!

Vrijdag 25 juni
Na lestijd

Nieuwsbrief nr. 17 komt vandaag uit!!

Voor:

HIEP HIEP
HOERA!

Wo 16 juni

Jurg Licht (7 jaar) - groep 3A
Jyo Nauta (10 jaar) - groep 6

Do 17 juni

Yasmin Al-Delemy (8 jaar) - groep 4
Kiran Hoogenboom (8 jaar) - groep 4
Stef Rodewijk (10 jaar) - groep 6
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Vr 18 juni

Fien van der Laan (7 jaar) - groep 3C

Za 19 juni

Elise Blokker (11 jaar) - groep 7

Duncan Moinat (12 jaar) - groep 7
Zo 20 juni

Saar Hoogeveen (4 jaar) - welkom op de Roelevaer

Di 22 juni

Kyra de Jong (6 jaar) - groep 2A

Wo 23 juni

Job Wesselius (4 jaar) - welkom op de Roelevaer

Do 24 juni

Vito Hoogenboom (5 jaar) - groep 01A

Vr 25 juni

Jordy Boere (12 jaar) - groep 7
Roos van der Laan (5 jaar) - groep 01B

Zo 27 juni

Jasper Arts (8 jaar) - groep 4

Er zijn geen berichten van buiten de school
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