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Bijbelrooster  
Week 44 ■ 28/10 - 01/11    Stop!  
Genesis 18: 16-33 en 19: 1-38  
In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar Abraham onderhandelt 
met God: Als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom 
gaan, ontdekken ze dat die tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad staat bol van 
vreemdelingenhaat, geweld en minachting. Daarom moeten Lot en zijn familie weg uit die stad. Lied 
van de week: Elb. 429, Een rivier vol van vrede. 
 
Week 45 ■ 04/11 - 08/11   Zorg voor mij  
Genesis 21: 1-21, 22: 1-19 en 23: 1-20  
Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt met zijn zoon Isaak de 
berg op gestuurd, waar hij hem moet offeren. Wie zorgt nog voor kinderen, als hun ouders dat niet 
kunnen? Wie zorgt voor ouders, als ze niet weten hoe het verder moet? Lied van de week: Opw. Kids, 
Daarom bidden wij. 
 
 
 

 
Jarigen 
De komende week zijn de volgende leerlingen jarig: 
17 oktober`           Marije Bieleman                groep 7 
20 oktober             Puck Hong                       groep 3 
28 oktober            F lip ten Brinke                groep 6                                  
31 oktober             Daan Koster                     groep 8 
  2 november          Hugo Schuitemaker      groep 3 
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele gezellige dag gewenst! 
 
Jantje beton 
Onze school kwam in september in actie voor spelen. Met al onze leerlingen hebben we ontzettend 
veel loten verkocht! 
Hoeveel dit uiteindelijk exact blijkt te zijn na de automatische incasso´s, weten we pas over een 
aantal weken, maar aan de hand van onze eigen telling komen we op een totaal bedrag van zo’n 
5000,-! 
De helft van deze opbrengst is voor onze school!!! Wauw!!! Wat een fantastische opbrengst en wat 
zijn we trots!! Onze enorme dank aan jullie als leerlingen en ouders, voor de fijne medewerking en 
support om de actie tot een succes te maken! Zonder jullie tijd en aandacht was dat niet gelukt, heel 
erg fijn, dank jullie wel!!’ 
 
dankdag 
Op woensdag, 6 november, vieren wij dankdag in de Gereformeerde kerk aan de Rijssenseweg. De 
kinderen komen gewoon om 8.30 uur op school. Na de kerkdienst kunnen de kinderen bij de kerk 
(rond 10.15 – 10.30 uur) worden opgehaald. Als ouder bent u natuurlijk van harte welkom. Voor niet 
schoolgaande kinderen is er oppas aanwezig. 
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Kijkmorgens 
In de week van 11 tm 15 november zijn er kijkmorgens. U kunt in de groep van uw kind kijken. Via de 
nieuwsbrief van de leerkrachten hoort u wat de tijden zijn en hoe u hier zich voor in kunt schrijven. 
 
6 november  
Op woensdag 6 november is er een landelijke staking binnen het primair en 
voortgezet onderwijs, als het kabinet niet over de brug komt. Een ultimatum 
loopt af op 21 oktober.  
De bonden roepen leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners op in actie 
te komen voor een fatsoenlijk salaris en minder werkdruk, waardoor het werken 
in het onderwijs voor henzelf en toekomstige collega’s weer aantrekkelijk wordt. 
Inmiddels is het leraren- en schoolleiderstekort zo hoog opgelopen dat er 
dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd.  
Ook binnen het team van de Roerganger hebben we hier uitgebreid over 
gesproken. Vooralsnog hebben we besloten om de viering van de Dankdag door 
te laten gaan. Die is namelijk op die woensdag.  
We zijn ons er echter terdege van bewust dat acties noodzakelijk zijn. Ook bij ons 
wordt het steeds moeilijker om leerkrachten te vinden. En met de komende 
wintermaanden in aantocht…..!  
We volgen de ontwikkelingen en sluiten niet uit, dat ook wij in de toekomst ons (wederom) 
aansluiten bij de landelijke acties.  
We hopen, dat het kabinet de ernst van de huidige situatie onder ogen ziet!!  
  

Afvalscheiding   
Ook op school proberen we de kinderen bewust te maken van het scheiden van 
afval. Daarvoor maken we gebruik van een container voor plastic (oranje 
deksel), container voor gft-afval (groen)  en het restafval (grijs). De oranje en 
groene afvalbak is ook te vinden in de hal.   

Nog mooier is, om zoveel mogelijk afval te voorkomen door hergebruik: denk aan broodtrommels, 
navulbekers, etc. We hopen, dat we zo iets kunnen bijdragen aan een schoner milieu. En dat doen we 
ook in het kader van duurzaamheid. We zullen regelmatig aan u laten weten wat op dat gebied nog 
meer doen (gaan doen)!!  

Rabo projectenfonds   
Op maandagavond 28 oktober komen de leden van de Rabobank weer bijeen om de goed gevulde 
projecten-’pot’ te verdelen onder de genomineerden. Wij zijn blij dat ook ‘de Roerganger’ 
genomineerd is. De aanvraag die wij hebben gedaan is bestemd voor de aanleg van een Groen 
Schoolplein. De provincie Overijssel is daar ook bij betrokken.   
Wij roepen alle leden op om hun stem uit te brengen tijdens die bijeenkomst. Die is in het gebouw 
van school Reggesteijn in Rijssen. Leden hebben een uitnodiging van de Rabobank ontvangen.  
We hopen op uw komst en stem..; 
  
Verkoop  
Tijdens de Kijkavond, als afsluiting van de Kinderboekenweek,  konden er allerlei boekjes worden 
aangeschaft. De totale opbrengst daarvan is € 138,80. Een mooi bedrag, dat bestemd is voor ons 
‘goede-doel’: het Ronald McDonaldhuis Zwolle. Hartelijk dank voor uw bijdrage!!  
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Klusjesmannen 
We zijn nog op zoek naar een opvolger voor Hanno van Dijk als klusjesman. Mocht 
u belangstelling hebben, kunt u zich opgeven bij meester Martin. Ook voor meer 
informatie. We hopen, dat u ons wilt helpen!!  
 

Oproep  
Komend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Er 
zijn vele activiteiten al gepland. Ook voor de kinderen.   
Omdat de groep mensen die de Bevrijding nog bewust heeft 
meegemaakt steeds kleiner wordt, is de organisatie in de 
Gemeente Wierden op zoek naar mensen die nog uit die tijd 
kunnen ‘getuigen’. Verhalen die misschien nog nooit zijn verteld 
of opgeschreven. En toch is het van groot belang om die te 
noteren, ook voor komende generaties.  
Namens de organisatie ben ik op zoek naar 
grootouders/overgrootouders die hun verhaal nog(maals) willen 
vertellen. Mocht u iemand weten die daar interesse voor heeft, 
neemt u dan contact op met mij, meester Martin. 

 
Een bericht van Margret Oosterveen (moeder van Liz uit groep 2)  
Help ons met het mogelijk maken van meer onderzoek naar hersentumoren. De impact van een tumor 
in je hoofd  
Hersentumoren komen voor bij zowel volwassenen als kinderen. De ziekte treft vooral kinderen en 
volwassenen tussen de 50 en 60 jaar. Een tumor in je hoofd is zo goed als ongeneeslijk. Dagelijks 
sterven er in Nederland 12 mensen door een hersentumor. Wekelijks 2 kinderen. Minder dan 1 
procent van de patiënten overleeft hersenkanker. Hoe dat komt? Omdat de hersenen de slechtst 
denkbare plaats zijn om kanker te krijgen. Opereren is vaak onmogelijk. En als het wel mogelijk is, zijn 
er veel risico’s aan verbonden. Er is een grote kans op blijvend letsel of invaliditeit.  

  
Bovendien is de impact op relaties groot. Een hersentumor zorgt er vaak voor dat de persoonlijkheid 
van de patiënt verandert. Dat heeft zijn weerslag op relaties. Niet voor niets is het 
scheidingspercentage het hoogst in relaties waarbij een van de partners een hersentumor heeft. Zoals 
veel mensen wel weten is er bij Wiebe Oosterveen (vader Liz Oosterveen) ook een hersentumor 
geconstateerd, wat zijn en ons leven behoorlijk op de kop heeft gezet. Hij is al ruim 9 jaar bekend met 
de tumor en heeft bestralingen en chemotherapie als behandeling gehad. Maar ook bij hem durven ze 
niet goed te opereren, i.v.m. de risico´s. Wij willen het graag mogelijk maken om meer onderzoeken 
uit te voeren en daardoor zijn overlevingskans groter maken. Hiervoor gaan wij volgend jaar de Col du 
Galibier op. Wiebe gaat samen met zijn vader Henk fietsen (dit zal 34 kilometer zijn) en Margret en 
Engelien gaan wandelend de berg op (19 kilometer). Het zal een pittige opgave worden, aangezien de 
berg met 7 tot 10% stijgt. We zijn hiervoor al druk aan het oefenen en zijn bezig om dingen te 
organiseren voor meer geld. Wilt u ons steunen bij deze uitdaging? Kijk voor meer informatie op de 
site www.3bergentocht.nl. U kunt dan doneren op ons team Oosterveen. Wij zijn u dankbaar voor alle 
steun. Vriendelijke groet, Team Oosterveen  
 
 



Roerigheden 

Een bericht van Anne Voortman…..  
Beste ouders/verzorgers,  
Mijn naam is Anne Voortman maar dit zal voor velen van jullie niet geheel onbekend zijn. Inmiddels 
ben ik namelijk bijna anderhalf jaar werkzaam op de Roerganger als onderwijsassistent. Op de 
Roerganger heb ik de taak om kinderen van groep 1 t/m 8 individueel of in groepjes te begeleiden en 
hen hulp te bieden op welk gebied dan ook. Ontzettend leuk dus!  
Afgelopen september ben ik begonnen met de studie Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Na 
deze tweejarige opleiding is er de mogelijkheid om door te stromen naar de pabo, dit is dan ook mijn 
doel! Voor velen zal deze studie niet bekend in de oren klinken maar dit kan ik me helemaal 
voorstellen, de opleiding is namelijk 4 jaar geleden van start gegaan en is dus nog niet bekend bij 
iedereen.  
Wat houdt de opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie nou precies in? Ik wil dit door 
middel van deze informatiebrief kort en bondig uitleggen. De studie die ik ben begonnen is een 
tweejarige hbo-opleiding met een beroepsprofiel gericht op bestaande, actuele en nieuwe 
competenties, rollen en functies in de sector Kind en Educatie. In het beroepsprofiel zijn vier rollen te 
onderscheiden: pedagogisch professional, verbinder, vormgever en initiator. De opleiding leidt op 
voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp in de leeftijd van 0 – 18 jaar.  
Vanuit school krijg ik opdrachten mee die ik ga uitvoeren op de Roerganger. Er zijn 4 semesters met 
elk een apart thema en semesterdoel. De verschillende thema’s zijn; de ontwikkeling van de kinderen, 
het kind in de leerrijke omgeving, het kind binnen de keten en het kind in de samenleving.  
Ik kijk er naar uit om meer bij te gaan leren en kan niet wachten dit ook toe te passen op de 
Roerganger!  
Op de maandag, dinsdag en woensdag ben ik te vinden op de Roerganger. Voor vragen of 
opmerkingen kunt u me altijd aanspreken!  
Met vriendelijke groeten,  
Anne Voortman  
 
Bericht van derden 
Anders kijken naar autisme!  
Mensen die de diagnose autisme (ASS) krijgen, hebben veel vragen. Dat geldt ook voor de familie en 
hun omgeving.   
Veel puzzelstukjes vallen in elkaar wanneer er een diagnose komt, maar daarnaast komen er ook veel 
vragen als, hoe ga ik er mee om, waar vind ik informatie en wie kan mij helpen bij de dingen waar ik 
tegenaan loop.   
Wat heeft degene met ASS nodig om goed te kunnen functioneren, is de belangrijkste vraag.  
Daarom is er een Werkgroep Autisme Wierden opgestart. De werkgroep wil aandacht geven aan 
autisme binnen de gemeente Wierden. Er wordt samengewerkt met verschillende organisaties om 
zoveel mogelijk informatie te kunnen geven over dit onderwerp.  
Ook willen wij inventariseren of er behoefte is aan lotgenoten contact. U kunt dat op de avond zelf 
aangeven.  
De Werkgroep Autisme Wierden nodigt iedereen die meer wil weten over ASS uit voor een 
bijeenkomst waarbij ervaringsdeskundige en professional Gijs Horvers zijn verhaal vertelt.  
Gijs neemt u mee in zijn verhaal over autisme vanuit hem zelf gezien. Hij wil graag zijn kennis met u 
delen op een verhelderende, positieve manier. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen.  
Wanneer:        31 oktober  
Waar:              gemeentehuis, Pouliestraat 3, Wierden  
Tijd:                19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  
Kosten:           Er zijn geen kosten aan verbonden / koffie – thee gratis   
Heeft u de diagnose of wilt u meer weten over autisme? Dan bent u van harte welkom.  
Verschillende organisaties zijn aanwezig met informatiemateriaal om mee te nemen of om uw 

vragen te beantwoorden.  
Graag ontvangen wij u die avond.  
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Aanmelden kan door op onderstaande link te klikken en uw gegevens in te vullen : 
www.evenmens.nl/autismewierden  of bellen naar Evenmens, Tel: 0546 - 898372   
Namens de Werkgroep Autisme Wierden  
 
 
Bijlage 
Kindervoorstelling: “de Reiziger” 
 
Agenda 
Maandag 21 oktober start herfstvakantie 
Maandag 28 oktober luizencontrole 
Maandag 28 oktober oud papier 
Dinsdag 29 oktober oud papier 
Dinsdag 29 oktober fietscontrole 13.15 uur 
Maandag        4 november ’s middags vrij, ivm studiemiddag 
Woensdag   6 november dankdag in gereformeerde kerk, kinderen eerder vrij 
Donderdag   7 november nationaal schoolontbijt 
Donderdag   7 november roerigheden 
Vrijdag    8 november 1e keer schaatsen 
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