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Week 16 en 19
19 april tot 16 mei

Tweewekelijks informatiebulletin voor kinderen en ouders van De Roelevaer.

SCHOOLNIEUWS

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)

Corona lijkt steeds verder achter ons, maar …… !
De Corona mag dan steeds minder prominent aanwezig zijn. De griep is lijkt een
goede vervanger te zijn.
Ook in de afgelopen weken hebben in verschillende groepen vervangers gestaan. Deze
keer was de griep de grootste boosdoener. Maar behalve bij de teamleden, sloeg het
griepvirus met name toe bij de kinderen. In enkele groepen was het een behoorlijke
veldslag. Na de Paasdagen hopen we zoveel mogelijk kinderen weer in de klassen te
zien.

Weer volop activiteiten buiten de school.
Na twee jaren op een droogje te hebben gestaan, gaan de groepen ook weer
buiten de school op pad om te leren en te genieten.
In de afgelopen weken zijn steeds meer groepen op pad gegaan om in het echte leven
te leren. Vorige week zijn de groepen 7 en 8 op bezoek geweest bij allerlei bedrijven in
de regio tijdens de ‘Open Bedrijvendag’ van de gemeente Kaag & Braassem. Hier
hebben zij inspiratie op kunnen doen voor een eventuele beroepskeuze later in hun
leven.
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De groepen 3 en 4 zijn maandag op bezoek geweest in Blijdorp en hebben een
fantastische dag gehad.

Afgelopen woensdag kon ook het ‘Schoolvoetbaltoernooi’ weer doorgang vinden. En
dan ook nog een vierdubbel succes, want elk team heeft minimaal een prijs gewonnen
Het jongensteam de vierde prijs en de sportiviteitsprijs. Meisjes 1 heeft de derde
gewonnen en meisjes 2 de sportiviteitsprijs. Ontzettend goed gedaan.

Woensdag hebben de kinderen van groep 7 een verkeersles gekregen van Dura
Vermeer. Dit bedrijf verzorgt de grondwerkzaamheden in het bouwproject "De Poelen".
Omdat zij met grote vrachtwagens door Roelofarendsveen rijden hebben zij een les
verzorgd over de ‘Dode hoek spiegel’.
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Zo leuk weer om al die enthousiaste ‘bekkies’ te zien. En……. er staat nog veel meer op
het programma behalve taal, lezen en rekenen leren.
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Tot slot wil ik u nog hele fijne Paasdagen wensen. Omdat niet iedereen precies weet wat
de betekenis is van alle Paasdagen hieronder het verhaal in het kort in beelden. Ook al
wordt er door de meesten niet veel meer aan gedaan, het maakt nog steeds onderdeel
uit van onze cultuur en onze historie, want anders zouden we met de Paasdagen niet vrij
hoeven te zijn

Met vriendelijke groeten,
Alex Rietbroek, directeur RKB De Roelevaer

AGENDA

Maandag 18 april
Hele dag

Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 19 april
’s Middags

Managementteam (MT) overleg

Donderdag 21 april
’s Morgens

Bovenschools Managementteam (BMT) overleg, directeur afwezig

Vrijdag 22 april
Hele dag

Koningsspelen, ouders worden via de PARRO app door de leerkrachten
geïnformeerd

Na lestijd

Medezeggenschapsraad vergadering

Maandag 9 mei
’s Middags

Zorgoverleg IB-er en directie

Donderdag 12 mei
Na lestijd
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Bouwvergadering

Vrijdag 13 mei
Na lestijd

HIEP HIEP
HOERA!

Nieuwsbrief nr. 16 komt uit

Voor alle jarigen in deze periode:

Ma 18 april

Kyara van der Graaf (8 jaar) - groep 5

Wo 20 april

Debby Wegener (8 jaar) - groep 4B

Do 21 april

Emma de Jeu (5 jaar) - groep 01B
Beertje Stolker (9 jaar) - groep 5

Vr 22 april

Daan Markwat (5 jaar) - groep 01A
Rikki Pieterse (7 jaar) - groep 3B

Ma 25 april

Kyra Holverda (6 jaar) - groep 2C
Lenthe Straver (7 jaar) - groep 3C

Di 26 april

Nigel Prins (10 jaar) - groep 6
Evy Wielders (7 jaar) - groep 3A

Wo 27 april

Marcus Huigsloot (7 jaar) - groep 3C
Vito van der Zwet (11 jaar) - groep 7

Do 28 april

Jady Vink (12 jaar) - groep 8

Vr 29 april

Eva Steenvoorden (10 jaar) - groep 6

Za 30 april

Guus van der Meijs (7 jaar) - groep 3C

Di 3 mei

Fleur Kleijn
Emily l' Ami (6 jaar) - groep 2B

Wo 4 mei
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Don Sieders (12 jaar) - groep 8
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Do 5 mei

Steef Springintveld (11 jaar) - groep 7
Elize van Tol (5 jaar) - groep 01B
Wendy van der Voorn (9 jaar) - groep 5

Za 7 mei

Angèle van der Meer (9 jaar) - groep 5

Wo 11 mei

Max Teel (11 jaar) - groep 7

Do 12 mei

Marit Loos
Sienna van Kloosduin (8 jaar) - groep 2A

Vr 13 mei

Niek de Grave (10 jaar) - groep 6A

Za 14 mei

Job van Nispen (5 jaar) - groep 01A
Finn Olyerhoek (8 jaar) - groep 4A
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Beste (groot)ouders/verzorgers,
Uw kind krijgt een ongeluk, huilt, kreunt, jammert, verslikt, bloedt, breekt iets..
Wat gaat u doen?
Volg een cursus kinder-EHBO, zodat u leert wat te doen als uw kind iets overkomt. De
onderwerpen, op het gebied van meest voorkomende kinder-EHBO, die wij o.a.
behandelen zijn:
✓ Behandelen van kleine en grote letsels
✓ Verbandleer, stop de bloeding en tourniquet
✓ Brandwonden en vergiftiging
✓ Kneuzing, ontwrichting en botbreuken
✓ Reanimatie bij kinderen
✓ Het gebruik van een AED
De cursus duurt één avond en wordt gegeven in het Dorpshuis van Rijpwetering van
19:00 tot 21:00 uur op de volgende data:
Maandag 2 mei 2022
Dinsdag 28 juni 2022
De kosten voor de cursus kinder-EHBO bedragen €65,00 per persoon. Bent u
aanvullend verzekerd? Dan krijgt u vaak (een deel van) de kosten vergoed. Informeer
hiervoor bij uw zorgverzekeraar.
Wilt u meer informatie, zich aanmelden of heeft u vragen? Stuur dan een mail naar
info@levensreddend.nl of bel naar 06-10088918.
Hartelijke groet,
Lilian, Ruben en Kees
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Een gezond ontbijt is een goed begin van de dag!
Na de nacht heeft je kind weer nieuwe energie nodig. Deze energie
krijgt je kind door het ontbijt.
Ook komt de spijsvertering daardoor weer op gang en kan je kind
zich beter concentreren.
Na het nuttigen van een ontbijt krijgt je kind minder snel trek in
snoep.
Tips voor een gezond ontbijt.
• Weinig tijd om te ontbijten? Zet de wekker 15 minuten eerder. Dek
de tafel de avond van te voren. Het brood of een schaaltje yoghurt
kun je de avond van te voren klaarmaken. Deze kun je in de koelkast
bewaren.
• Gebruik volkoren producten, magere melkproducten en/of fruit en
groenten.
• Varieer om verschillende voedingsstoffen binnen te krijgen. Smeer
bijvoorbeeld elke kwart boterham met iets anders. Bijvoorbeeld met
banaan, pindakaas, humus en groentespread.
Tips om je kind te laten ontbijten.
• Maak de tafel gezellig en laat je kind meehelpen met tafeldekken
als hij/zij dit leuk vindt.
• Ontbijt samen. Zien eten doet eten en het is plezieriger.
• Zorg voor zo min mogelijk afleiding aan tafel. Geen televisie en
geen speelgoed. Neem de plannen voor de dag door om het gezellig
te maken.
• Bied kleine porties aan.
• Zet verschillende producten op tafel zodat je kind kan kiezen. Dat
kan een sneetje brood zijn. Maar denk ook eens aan een schaaltje
yoghurt of havermoutpap met fruit en rozijnen. Een volkoren
beschuit of cracker is ook een goede keuze.
• Blijft het ontbijt ondanks alle inzet moeizaam? Laat je kind dan in
ieder geval een paar hapjes eten. Bied de rest van de boterham iets
later in de ochtend aan. Of geef de boterham mee naar school of
kinderopvang voor tijdens de ochtendpauze.
Voor gezonde ontbijtrecepten kun je kijken op de website van het
voedingscentrum.
Meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjghm.nl
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