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Week 39 en 40:
26 sept t/m 9 okt

Tweewekelijks informatiebulletin voor kinderen en ouders van De Roelevaer.

SCHOOLNIEUWS

Informatie naar ouders/verzorgers in 2022-2023
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. Deze weekbrief verschijnt ongeveer 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 de Wit laten weten (jessicadewit@ssba.net)

Medewerkers op bezoek bij Kindcentra
Dinsdagavond 13 september hebben alle medewerkers van SSBA en Kindkracht
die met het Kindcentrum Noord te maken gaan krijgen een bezoek aan de Lei
gebracht.
Meer dan honderd medewerkers waren hierbij aanwezig.
Kristel van Goozen, directeur van de Lei in Leimuiden
heeft ons over het proces verteld dat tot het
Kindcentrum in Leimuiden heeft geleid. Daarna was er
gelegenheid om een kijkje te nemen in het kindcentrum
en om te brainstormen wat wij daarvan mee gaan
nemen. Het gaf enige rust om te horen dat het proces
bij de start van de Lei niet stopte, maar eigenlijk gewoon
doorging. Het hoeft dus niet meteen perfect in orde te
zijn, als een Kindcentrum start. Ook al proberen we
natuurlijk wel zover mogelijk te komen. In de komende
periode gaan de medewerkers kijken op de verschillende
Kindcentra als ze in bedrijf zijn. Zo gaan er medewerkers
op de Lei kijken als de school draait, op Campus
Columbus in Heerhugowaard en op Waalcampus in
's-Gravenzande. We hopen daar veel te leren over wat
we kunnen meenemen en wat we ook niet meenemen
naar het nieuwe Kindcentrum Noord.

Eigenlijk oud nieuws…..juf Mirelle bevallen van zoon
Het is heel erg, maar we zijn helemaal vergeten om in de nieuwsbrief te vermelden
dat juf Mirelle bevallen is van een prachtige zoon….. Lars
Waarschijnlijke weten de meeste ouders het wel, maar doordat Mirelle zo vroeg in de
vakantie is bevallen hebben we er niet aan gedacht om dit na de vakantie in de
nieuwsbrief te zetten. We feliciteren Mirelle, Daan en Tim daarom alsnog in de
nieuwsbrief van harte en wensen hen veel geluk met hun jongste zoon en broertje LARS
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Ontruimingsoefening weer geslaagd
Elk schooljaar houden we in het begin van het schooljaar een
ontruimingsoefening.
Voor de nieuwe kinderen op de Roelevaer is dat altijd best spannend. Daarom kondigen
wij die ruim van tevoren aan bij de kinderen en leggen vooral de leerkrachten van de
groepen 2-3 precies uit hoe het gaat gebeuren en wat de kinderen dan moeten doen. De
ontruimingsoefening verliep weer perfect. Gelukkig was het juist droog (anders hadden
we hem gewoon even uitgesteld) en stonden de 275 kinderen in ongeveer 4 minuten op
de parkeerplaats naast het plein van de bovenbouw. Het is altijd weer een happening
om het te zien gebeuren. Hieronder enkele foto’s.

Alex Rietbroek, directeur RKB De Roelevaer

AGENDA

Dinsdag 27 september
’s Morgens

Start van medewerkersbezoeken aan Kindcentra

Donderdag 29 september
Overdag
Na lestijd

Studiedag Bovenschools Managementteam (BMT), directeur afwezig
Bouwvergaderingen voor onder- en bovenbouw

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

Maandag 3 oktober
’s Middags

Overleg Uniscola (Klimboom-Elckerlyc. Roelevaer) in het kader van KC
Noord

Woensdag 5 oktober
Hele dag

Start van de Kinderboekenweek

Donderdag 6 oktober
’s Morgens
Na lestijd

Overleg Bovenschools Managementteam (BMT)
Nieuwsbrief, nr. 4 van dit schooljaar komt vandaag uit!!

Vrijdag 7 oktober
Hele dag

Studiedag in het kader van KC Noord voor medewerkers Klimboom –
Elckerlyc en Roelevaer.

Alle kinderen zijn vrij!
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HIEP HIEP
HOERA!

Alle jarigen voor de komende twee weken
Hieronder de lijst van jarigen tot de volgende nieuwsbrief.

Ma 26
september

Demi de Blanken (6 jaar) - groep 2B
Jara Middag (11 jaar) - groep 8A

Di 27
september
Vr 30
september

Mandy Bouwmeester (7 jaar) - groep 4
Ryan Hoogeveen (8 jaar) - groep 4
Danique Lazona (8 jaar) - groep 4

Za 1 oktober Siem Smits
Ma 3
oktober

Jackie Bakker (6 jaar) - groep 3C

Di 4 oktober Thiago Bakker
Do 6
oktober

Aivy Vink (10 jaar) - groep 7A

Za 8 oktober Chris Brakel (11 jaar) - groep 8
Steijn Hoogenboom (11 jaar) - groep 7
Candace van Klink (7 jaar) - groep 3C
Zoë van der Linden (6 jaar) - groep 2C
Zo 9
oktober

Vito van der Meer (5 jaar) - groep 2C

Berichten van buiten de school op volgende pagina's
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Webinar – Tieners, sociale druk en groepsdruk
Op 20 oktober 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in samenwerking met
Tischa Neve een gratis webinar voor ouders met kinderen tussen de 10 en 16 jaar.
De puberteit is een roerige tijd. Veranderingen op vele fronten, jezelf leren kennen, je staande
houden en je plek vinden tussen leeftijdsgenoten én omgaan met alle verwachtingen van ouders,
anderen en social media. Er wordt steeds meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee.
In dit webinar staan we stil bij onze rol als ouders bij de sociale
druk die kinderen kunnen voelen. Ook kijken we naar wat je
zelf kunt veranderen. En hoe je je kinderen kunt ondersteunen
en begeleiden rond sociale druk en groepsdruk.
Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en
andere media, helpt ouders op weg met antwoorden en ideeën.
Een webinar vol eyeopeners, voorbeelden en praktische tips
die je direct in de praktijk kunt toepassen!
Dit gratis webinar vindt plaats op donderdag 12 oktober 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.
Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus
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Online CJG-bijeenkomst ‘Samengestelde gezinnen’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 18 oktober 2022 een themabijeenkomst
over samengestelde gezinnen voor ouders die met hun kinderen een samengesteld gezin
vormen of gaan vormen.
Tijdens de bijeenkomst krijg je van Margarita Bernal,
stiefcoach/relatietherapeut bij Stiefgoed Leiden
informatie over het vinden van je weg in de uitdagende
en bijzondere situatie van een samengesteld gezin. Ze
legt uit wat de fases van een samengesteld gezin zijn,
je rol binnen het gezin, hoe je het beste om kan gaan
met je stiefkinderen, met je ex-partners en hoe je elkaar
als partners kan steunen.
Heb je een samengesteld gezin of ga je een
samengesteld gezin vormen en wil je verbetering in de
wijze waarop het gezin functioneert? Kom naar de
bijeenkomst. Als je zonder partner wilt komen, dan ben je ook van harte welkom. Het heeft wel een
groter effect als je samen komt.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Dinsdag 18 oktober 2022
19.30 - 21.30 uur
Online via Zoom
Geen

Wil je meedoen?
Ga voor aanmelden of meer informatie naar de website via deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus
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