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Bijbelrooster
Week 02 ■ 06/01 - 10/01 Jij bent bijzonder
Matteüs 2: 1-12 en Lucas 2: 22-52
Wijzen uit het oosten weten het zeker: Er is een bijzonder kind geboren. Ze gaan op weg om hem eer
te brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat Jezus een bijzonder kind is. Hij is de Messias, waarop de
wereld al zo lang heeft gewacht. Lied van de week: Elb. 435: Ik heb Jezus nodig heel mijn leven.
Week 3 ■ 13/01 - 17/01 De koning wordt gered
Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet worden:
gered uit de handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets zien van
de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin. Lied van de week: Ps 47:
Volken wees verheugd.

Jarigen
De komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
21 december Florian Peddemors
groep 3
22 december Sietse Langenhof
groep 1
24 december Myrthe Langenhof
groep 4
24 december Tim Kuipers
groep 7
25 december Robine Stegeman
groep 7
31 december Puck ten Brinke
groep 2
1 januari
Mies Baan
groep 3
1 januari
Maud Möhlen
groep 4
1 januari
Daimy Nijman
groep 5
5 januari
Fleur Vugtenveen
groep 1
5 januari
Bryan te Wierike
groep 5
6 januari
Pien ten Brinke
groep 4
7 januari
Anouk Starrevelt
groep 2
7 januari
Bjorn Altink
groep 7
8 januari
Maylinn-Rose Pots
groep 1
9 januari
Sep Veld
groep 3
9 januari
Levy Nijman
groep 4
9 januari
Suze Zimmerman
groep 4
12 januari
Petja Boerman
groep 8
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele gezellige dag gewenst!
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Open huis
Het duurt nog even, maar over enkele weken hopen wij vele nieuwe ouders te verwelkomen tijdens
ons Open Huis. Het Open Huis is op maandagavond 3 februari van 19.00 tot 20.30 uur en op
vrijdagmorgen 7 februari van 9.00 tot 11.30 uur.
Wilt u in uw omgeving weer ’reclame’ voor ons maken? Want mond-tot-mondreclame is vaak de
beste manier. We zullen ook posters verspreiden en gebruik maken van de tv-schermen bij de
supermarkten. Ook in ‘De Wiezer’ zult u ons tegenkomen!!
Heeft u zelf nog een kindje thuis wat binnenkort (of in het schooljaar 2020/2021) vier wordt, wilt u
dan voor hem/haar het inschrijfformulier invullen!? Staat op de site en in de app.
We hopen dat velen onze school zullen vinden..!
Schoonmaakavond
Op maandagavond 20 januari is er weer een schoonmaakavond.
We starten om 18.30 en het duurt tot ongeveer 20.30. Deze keer
verwachten we de ouders van wie de achternaam begint met een
M tm Z. De volgende materialen zijn welkom: een stofzuiger; een
waterkoker; emmer en zeem; ragebol; raamtrekkers;
schuursponsjes; etc. Dit , omdat de school daarvan niet
voldoende in haar bezit heeft. We hopen op een goede opkomst.
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan ruilen met een ouder uit de
groep A tm L? We rekenen op een hoge opkomst.
Vuurwerk
Bij school zijn borden geplaatst waarop staat, dat het terrein van school een Vuurwerkvrije Zone is.
Mocht u u overlast zien/ervaren, schroom niet om contact op te nemen met de politie: 0900-8844. Ik
hoop, dat we zo met elkaar een rustige, maar gezellige jaarwisseling mogen beleven!
Jantje Beton
De definitieve opbrengst is bekend: €4692,00 Daarvan is de helft (€2346,00) voor school bestemd.
Een geweldig mooi bedrag. Wij bedanken iedereen die zo op deze manier onze school heeft
gesteund. Op de site www.jantjebeton.nl/lot kunt u zien, of u wat gewonnen hebt!
Marcella Pluimers (penningmeester Ouderraad)
2019
Over enkele dagen is 2019 al weer ‘verleden tijd’. Een jaar waar we als school ook weer genoeg
hebben ‘beleefd’. Zowel op gebied van personeel (afscheid genomen van collega’s; nieuwe
verwelkomd; bevallingen; zwangerschappen; ziekte) als ook met de ouders.
We mochten veel nieuwe ouders ‘toevoegen’ aan de Roergangerfamilie. Ook enkelen hebben in juli
de periode hier op school afgesloten.
En ook op bestuurlijk gebied was het een enerverend jaar: definitieve keuze voor zelfstandigheid en
op deze locatie; plannen voor opknappen van het gebouw; start van BSO Kidsenter in onze school.
Maar ook op onderwijsgebied: werken in de Cloud; digitale leerlijn; gesprekken over de
toekomstvisie; individuele scholing door alle leerkrachten; etc.
Wat fijn, dat u daar ook allemaal onderdeel vanuit maakt!
Ik wil u allen, mede namens het team van ‘de Roerganger’, gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 2020 wensen!
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Nieuwe website
Onze website www.bsderoerganger.nl is vernieuwd!
De website is vorige week live gegaan en er staan heel veel nieuwe items op.
Zeker de moeite waard om de website snel te bezoeken.
De website is gekoppeld aan de Roerganger #app en dat geeft zowel voor- als achter de
schermen veel voordelen.

Mocht je tijdens het bezoeken van de website nog dingen tegen komen die niet werken of
onjuist zijn? Laat het de webmaster weten, zodat we er samen voor zorgen dat onze
nieuwkomers de juiste informatie lezen.
Vlog
We mogen jullie laten weten dat er een super gave vlog is van onze school!
Er is heel veel tijd ingestoken, maar het resultaat is fantastisch!
Je kunt de vlog bekijken door op Kijkje nemen te klikken.

Roerigheden
Push meldingen
Je ontvangt een push bericht van school, het verschijnt in beeld en daarna is het bericht niet
meer terug te lezen.
De pushmeldingen zijn terug te vinden onder het tandwieltje bovenaan in het hoofdmenu van de
App. Alles is terug te vinden onder "notificaties".
Nieuwe app
Er zijn ook nog ouders die nog gebruik maken van de oude roerganger app, deze is al sinds de
zomervakantie niet meer actief. Verwijderen dus van je mobiel.
Download de nieuwste app in de play- en appstore onder de naam: ” Basisschool App”, bij locatie typ
je Enter in. De Roerganger komt dan in beeld, lees goed de meldingen die in beeld komen, hiermee
kun je de app toevoegen op je beginscherm, plus je activeert er mee de pushmeldingen.
Wachtwoord kwijt? Gebruik de wachtwoord vergeten link, of mail mij
webmaster@bsderoerganger.nl
Jaarkalender
Handig item de jaarkalender te vinden de roeranger app, klik op het plaatje en voeg het eenvoudig
toe aan je eigen agenda.

Afwezig
I.v.m. het auto ongeluk in mei jl. ben ik van 5 januari
t/m
19 januari afwezig.
Door nog dagelijkse beperkingen in mijn doen en laten, word ik opgenomen om hopelijk mijn herstel
te bevorderen.
Mochten er vragen of wijzigingen zijn m.b.t wijzigingen voor de website, inlog en app graag mailen
naar webmaster@bsderoerganger.nl, vanaf 20 januari zal ik de e-mails weer lezen en beantwoorden.
001100101010110
Inge Koers
Webmaster @bsderoerganger
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Agenda
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

20 december
20 december
8 januari
8 januari
9 januari
10 januari

speelgoed ochtend kleuters
12.00 uur start kerstvakantie
luizencontrole
oud papier
oud papier
contactmorgen nieuwe ouders

