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Week 50 en 51  
Nr. 8    13 dec tot 25 dec 

Tweewekelijks informatiebulletin voor kinderen en ouders van De Roelevaer.  

 
  

SCHOOL-
NIEUWS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informatie naar ouders/verzorgers in 2021-2022 
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 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)  

 
Kerst, Corona en andere zaken! 
In de afgelopen weken is het, ondanks de verscherpte maatregelen, niet rustig 
geweest aan het Coronafront. Gelukkig hebben we wel het Sinterklaasfeest 
kunnen vieren en hebben de kinderen hier enorm van genoten. Het was erg leuk 
om al dat enthousiasme te zien. 
Vorige week vrijdag zijn er zelftesten uitgedeeld aan de kinderen van groep 6, 7 en 8. 
Dat hebben we geweten. Waar landelijk zorgen werden geuit over de mate waarin de  
zelftesten gebruikt zouden worden, kunnen wij bij de ouders/verzorgers van de 
Roelevaer concluderen dat ze bovenmatig ingezet zijn. Ondanks de afwezige kinderen 
en de groep die in quarantaine moest, zijn we hier toch heel erg blij mee.  
 
Vandaag hebben de kinderen weer vier testen meegegeven zijn. Dit is voor de komende 
twee weken. Op donderdag of vrijdag voordat de Kerstvakantie begint, krijgen de 
kinderen weer zelftesten mee voor nà de vakantie. Ook al kunnen en willen we het niet 
verplichten, we gaan er wel van uit dat alle kinderen op de laatste zondag van de 
Kerstvakantie een zelftest doen. En dan hoop ik begin januari weer nieuwe zelftesten 
voor de kinderen te krijgen voor de weken daarna. 
 
Soms matcht de GGD informatie die u van school krijgt niet met de informatie die u als 
ouder/verzorger thuis krijgt, wanneer een kind uit een gezin positief getest is. Dat is voor 
niemand fijn. Wij proberen echt ons best te doen om eenduidig informatie uit te wisselen 
en houden ons daarbij zo goed mogelijk aan de GGD adviezen. Om misverstanden te 
voorkomen zal ik in de toekomst de informatie die ik voor school van de GGD krijg, eerst 
checken met de informatie die u als ouders/verzorgers thuis krijgt bij een positief getest 
kind. Voor mij is dan de informatie die de ouders/verzorgers gekregen hebben  
maatgevend.  
 
Verder vraag ik aan de ouders/verzorgers van de onderbouw die hun kinderen naar 
school brengen om u weer te houden aan het eenrichtingsverkeer op het trottoir van de 
Lupinestraat. Dus wilt u de doorgang bij het noodlokaal als ingang gebruiken, uw kind 
afgeven/afzetten om vervolgens door te lopen richting de Sotaweg. Ook de vraag om zo 
min mogelijk stil te staan in dit pad.  
 
Als laatste nog een keer de vraag om de schoolzone in de Lupinestraat vrij te  houden 
van auto’s. Er is verderop meer dan genoeg ruimte om te parkeren.  
 
Met medewerking en begrip van iedereen komen wij er wel uit. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Alex Rietbroek, directeur RKB De Roelevaer 

mailto:jessicadewit@ssba.net
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Maandag 13 december 

’s Middags   ‘Uniscola’ overleg (Klimboom, Elckerlyc en Roelevaer in het kader van 
KC Noord) 

 

Dinsdag 14 december 

‘s Middags Managementteam (MT) overleg 
 

Donderdag 16 december 

Na lestijd Bouwvergadering 
 

Zondag 19 december 

4e adventszondag 

 
 

 
Maandag 20 december 

’s Morgens Bijeenkomst Monitorteam (in het kader van KC Noord) 
 
’s Middags   ‘Uniscola’ overleg (Klimboom, Elckerlyc en Roelevaer in het kader van 

KC Noord) 
  

Dinsdag 21 december 

‘s Morgens Zorgoverleg Intern Begeleider-directeur 
 

Donderdag 9 december 
Overdag Een coronaproof Kerstlunch op school….meer info volgt z.s.m….. 
  

                
Vrijdag 24 december 

Na lestijd Nieuwsbrief, nr. 8 van dit schooljaar komt vandaag uit!! 

 
En dan……… 
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HIEP HIEP  

HOERA! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BERICHTEN  

VAN BUITEN  

DE SCHOOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle jarigen in deze periode: 

Di 14 december Dean Kerkvliet (11 jaar) - groep 7 

Do 16 december Femke van Tol (10 jaar) - groep 7 

 Charlie de Vreugd (6 jaar) - groep 2A 

 Hugo Wojciechowski (8 jaar) - groep 4A 

Vr 17 december Meesie van der Meer (10 jaar) - groep 6 

Za 18 december Stijn Wesselius (11 jaar) - groep 8 

Zo 19 december Ayla Willems (11 jaar) - groep 8 

Ma 20 december Mohammed Boutahri (12 jaar) - groep 8 

Vr 24 december Loes van Haastrecht (11 jaar) - groep 7 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adventsactie 

De donkere dagen staan weer voor de deur. Wij gaan het weer gezellig maken in huis, met lichtjes en 

kaarsjes. Ook in de adventstijd steken wij elke week een kaars aan, na vier weken is het Kerstmis. Er 

branden dan vele kaarsjes in onze huizen.  

Nu willen wij vragen of jullie een kaarsje wil kopen, de opbrengst is voor het ziekenhuis in Guerrilla. 

Het doel is om vanuit het ziekenhuis een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding, door te 

werken aan de gezondheid van de kinderen. Daar is natuurlijk geld voor nodig, nu willen wij, Jolanda 

en Thea, voor het goede doel kaarsjes verkopen. 

Help ons om ook deze mensen een lichtpuntje te geven. De kaarsen zijn te koop voor 

€2.  

Wij zijn op zaterdag 18 december as. tussen 09.00 en 14.00 uur op het Noordplein om 

de kaarsjes te verkopen. Je kan ze bestellen via de mail: jolandabollen@hotmail.com.  

Dan staan ze 18 december voor u klaar.  

Heel veel dank namens Jolanda en Thea 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhetpalethattem.nl%2Fgroep-8%2Fhiep-hiep%2F&psig=AOvVaw3zUNo4a4zBst1106GlZ0ij&ust=1581761484480000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND-vvvm0OcCFQAAAAAdAAAAABAO


KIJK VOOR MEER INFO OP GEZINENIK.NL

info@gezinenik.nl

06-47 68 65 57
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GEZIN EN IK
AANBOD 2022

KENNISMAKING

Heb jij een klik met Gezin en Ik?

Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Zo kunnen we

nagaan of de hulpvraag bij mij op de juiste plek is. Daarnaast is het

fijn om te merken of je een goed gevoel hebt over ons contact: een

heel belangrijk begin voor succesvolle begeleiding! 

OPENINGSTIJDEN

Altijd te bereiken via het contactformulier op de website

Maandag: 8.30-16.00

Dinsdag: 8.30-16.00

Woensdag: 8.30-12.00

Voor kinderen, ouders en professionals

Soms loop je als kind, ouder of professional vast. De kortdurende,

individuele begeleiding van Gezin en Ik zorgt voor een duidelijke

hulpvraag en een handelingsgerichte aanpak om op jouw hulpvraag

een passend antwoord te krijgen.

Als jeugd-en gezinsprofessional ga ik uit van het behalen van

succeservaringen. Zonder succes zal er ook geen

gedragsverandering plaatsvinden, dus kom maar op met dat

succes!

Samen maken we een plan en voeren dit plan uit. Begeleiding kan

zowel in de thuissituatie, individueel als in een groep. Twijfel niet en

neem contact op voor de mogelijkheden.

www.gezinenik.nl

BEGELEIDING



Voor kinderen

Bikkeltjes met lef! Met als doel het vergroten van weerbaarheid en

sociale vaardigheden voor kinderen van vier tot en met zeven jaar.

Mindfulnesstraining voor kinderen. Met als doel kinderen bekend te

maken met meditatie en mindfulness voor kinderen vanaf acht jaar.

Gezin en Ik biedt twee trainingen voor kinderen:

www.gezinenik.nl

Voor professionals

Algemene ontwikkeling van het jonge kind (1 bijeenkomst van 3 uur).

Focus in deze workshop ligt op verschillende ontwikkelingsgebieden

en hoe ontwikkeling te stimuleren

Spelontwikkeling van jonge kinderen (2 bijeenkomsten van 3 uur).

Deze twee workshops richten zich op het bekijken van de

spelontwikkeling van kinderen, de inrichting van de spelomgeving en

de eigen houding tijdens het spel.

Conflicthantering (1 bijeenkomst van 3 uur). Een workshop die zich

richt op conflicten tussen kinderen en hoe hiermee om te gaan. Ook

wordt aandacht besteed aan de eigen conflicthantering.

Gezin en Ik heeft op dit moment drie workshops voor professionals die

met kinderen werken:

KLEIN MENS IS TEVREDEN

Mijn boek 'Klein Mens is tevreden' is te bestellen bij Uitgeverij 'boekscout'

of via de website van Gezin en Ik. 

Ook heb ik, bij het boek, een lessenserie ontwikkeld voor scholen. 

GEZIN EN IK
AANBOD 2022

TRAINING



WEERBAARHEIDSTRAINING

Voor kinderen van vier tot en met zeven jaar
Training start bij minimaal 4 deelnemers

Training start Maart 2022

Zaterdag 9.00-10.30

12, 19 en 26 maart

2, 9 en 23 april

Training start November 2022

Data worden later vastgesteld

INTAKEGESPREKKEN

Altijd gratis en vrijblijvend

Bel of mail voor een afspraak!

Gezin en Ik is sinds 2020 aangesloten bij de Complementair Aanvullend

Therapeuten en sinds 2021 bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd als jeugd-

en gezinsprofessional. De kindercoaching kan in sommige gevallen

vergoed worden in de aanvullende zorgverzekering. Kijk voor meer

informatie op www.gezinenik.nl of catcomplementair.nl/vergoeding-

zorgverzekeraars. Ook valt Gezin en Ik onder Wkkgz-klachtrecht en

tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT

is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Voor meer informatie over de klachtenregeling zie:

https://gatgeschillen.nl/

GEZIN EN IK
AANBOD 2022

KALENDER


