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Bijbelrooster  
Week 39: We beginnen opnieuw 
Genesis 8: 1-22 en 9: 1-17 
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere wolken verdwijnen, het water zakt. God 
begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark. Lied van de week: Elb.10: Create in me a clean 
heart. 
 
Week 40: Babbelstad 
Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11 
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te 
bouwen, zo hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze 
begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar niemand een 
ander verstaat. Lied van de week: opw. Kids: God is een kunstenaar. 
 

 
Jarigen 
De komende week zijn de volgende leerlingen jarig: 
20 september Pelle Oosterveen groep 3 
20 september Job Welink  groep 5 
20 september Stijn Groenveld  groep 7 
21 september Olaf Nijsink  groep 6 
25 september Wes ten Brinke  groep 3 
25 september Giel Visser  groep 4 
26 september Anouk Nijenhuis groep 7 
28 september Noor Brands  groep 6 
30 september Yara Langenhof  groep 4 
  1 oktober Roos Huurneman groep 5 
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele gezellige dag gewenst! 
 
Nieuwe leerlingen: 
Vanaf de zomervakantie zijn er een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school; 
Tim Assink, Luus Nijmeijer, Ties Goossen, Bart Veldhorst, Amy Broeze, Thomas Brinkman en Ashley 
Swiers. Leuk dat jullie er zijn. Veel plezier bij ons op de Roerganger! 
 

Geboorte 
Ashley Swiers uit groep 2 heeft een broertje gekregen; Noah. Van harte 
gefeliciteerd met jullie zoon en broertje. 
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Bericht van de “luizenmoeders”   
Wij krijgen vaak vragen over het controleren en behandelen van hoofdluis, 
vandaar een bericht van ons. Op basisscholen controleren luizenouders 
regelmatig of er hoofdluis is. Op de Roerganger wordt dit gedaan op de eerste 
maandag na elke vakantie! Mochten wij luizen vinden zullen we twee weken 
later de desbetreffende klas opnieuw controleren. De ouders van het kind met 
luizen wordt op de hoogte gebracht.    
Het is voor ons makkelijker dat de kinderen op deze controle dag geen gel 
en/of haarlak in de haren hebben. Ook een mooie vlecht zal losgehaald 
moeten worden.  In de bijlage vindt u een korte uitleg, lees deze aub even 
door!   
PS WIJ ZOEKEN NOG VERSTERKING!!!!     
Groetjes de luizenmoeders. 
 
Stichtingsavond  
u hartelijk Het schoolbestuur nodigt uit voor de Stichtingsavond. Een avond waarop u wordt 
bijgepraat door het bestuur over de zaken die spelen in het bestuursjaar.  
De invulling van de avond is nog niet definitief, maar we hopen, dat u aanwezig kunt zijn.  
We houden u op de hoogte!  

Het zal zijn op: woensdag 16 oktober om 19.30 in school!!  

Komt allen.  

De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje!   
 

Juf Raisa 

In deze nieuwsbrief mag ik mijzelf voorstellen aan jullie. Ik ben Raisa Wessels en ben 23 jaar 
oud. Mijn woonplaats is net zoals velen van jullie: Enter (een echte Enternoar). Afgelopen 
zomer ben ik afgestudeerd aan de PABO en ik mag mijn carrière beginnen met het vervullen 
van een zwangerschapsverlof bij de Roerganger. Tot en met de kerstvakantie ben ik 
werkzaam bij deze leuke school op de maandag, dinsdag en woensdag in groep 5. Mijn draai 
heb ik al gevonden bij mijn groep en het team! Vol enthousiasme ga ik deze periode 
tegemoet. 
Naast werkzaam te zijn in het onderwijs, werk ik op donderdag en zaterdag bij mijn moeders 
damesmodezaak She’s Different in Rijssen en tussen de bedrijven door werk ik voor mijzelf 
als nagelstyliste bij Different Girl. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te dansen, te koken en tijd door te brengen met mijn 
familie en vrienden. Dit was in het kort: Raisa.  
Tot slot, weet ik het zeker dat ik een super leerzame en leuke tijd tegemoet ga! Ik heb er zin 
in.  
Groetjes, Juf Raisa 
 
Stage 
Het zal u vast wel opgevallen zijn: meerdere personen zijn op school aanwezig, naast de 
leerkrachten. Deze periode zijn we in het rijke bezit van vier stagiaires. Het gaat om de volgende 
personen: 
Meester Daan. Hij doet de opleiding Helpende Zorg & Welzijn. Hij werkt met diverse kinderen en 
verleent hand- en spandiensten aan de leerkrachten. Ook begeleidt hij groepen die naar de gym gaan 
op woensdag en donderdag. 
Juf Danique. Zij is eerstejaars en volgt de opleiding tot Onderwijsassistente. Zij is in de groep van juf 
Janneke: groep 3. 
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Juf Sanne: zij is tweedejaars en volgt ook de opleiding Onderwijsassistente. Zij wordt begeleid door 
meester Tim in groep 6. 
Meester Reinier. Hij volgt de opleiding voor leerkracht aan Hogeschool Saxion in Deventer. 
Wij zijn blij, dat wij deze mensen mogen opleiden en we hopen, dat zij een leerzame, maar ook 
gezellige tijd mogen hebben op 'de Roerganger'. 
 
Juf Ann 
Op dit moment werkt juf Ann als invaller voor juf Renée op maandag en dinsdag. We hopen, dat juf 
Renée weer spoedig op school terug zal keren! We wensen haar alle sterkte en beterschap toe. 
 
Schoolgids en Jaarkalender 
De Jaarkalender heeft u inmiddels ontvangen via de mail als PDF-bestand. Ook zal hij nog in de app 
verschijnen. 
Aan de schoolgids wordt de laatste hand gelegd. Ook die zal weer beschikbaar komen via de mail en 
op de website. 

 
 Verlof / verzuim 
De verlofregeling die voorschrijft wanneer verlof verleend mag worden, staat ook in 
de schoolgids (artikel 6.24). Neemt u daar kennis van voordat u verlof aanvraagt. Om 
teleurstellingen te voorkomen....... 
 

Fotogalerij 
In de hal bij de kleuters en bij de hoofdingang hangen weer recente groepsfoto's. En die draaien ook 
de komende weken op de televisieschermen. 
 
Ontruiming 
Afgelopen dinsdagmorgen hebben we een ontruimingsoefening 
gedaan. De groepen weten nu allemaal weer waar zij de school 
moeten verlaten en waar de verzamelplaatsen zijn. Het was goed 
om dat weer te oefenen. Kinderen en leerkrachten waren op de 
hoogte. Het was vooral spannend... en in elke groep zit nu een 
slow-whoop en die maken behoorlijk veel geluid!  
Een volgende keer zal de oefening onaangekondigd zijn.. 
 
 
Bericht van derden  
 
Bijeenkomst ‘positief coachen in de sport’  
Bijeenkomst ‘positief coachen in de sport’ De gemeente Wierden organiseert een themabijeenkomst 
over ‘positief coachen (in de sport)’ voor ouders van sportende kinderen én voor vrijwilligers van 
sportverenigingen. Datum: woensdag 9 oktober Tijd: 20.30 – 22.30 uur Locatie: Gemeentehuis 

Wierden (ingang vijverkant) Aanmelden: via www.wierden.nl/sport. 

Hoe kunnen ouders bijdragen aan een positief sportklimaat? Hoe kunnen trainers dat doen? 

Deze vragen komen tijdens deze interactieve avond aan bod. Meer informatie vindt u op 

www.wierden.nl/sport  
 
Kinderkoor EigenwijZ begint weer !!!! We starten het nieuwe seizoen op zaterdag 21 september. 
Houd je van zingen en ben je 4 jaar of ouder dan zien we je graag van 18.30 uur tot 19.15 uur in de 
kelder van Ons Centrum Kom gerust met ons mee zingen en..... het is helemaal gratis !!!!!! 
 
Bijlage 
*luizenfolder 

http://www.wierden.nl/sport
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Agenda 
23 september  oud papier 
23 september  kennismakingsgesprekken 
24 september  oud papier 
26 september  kennismakingsgesprekken 
25 september  start kinderpostzegels 
  2 oktober  start Kinderboekenweek 
  3 oktober  Roerigheden 
  4 oktober  workshop Mad Science 
  7 oktober  oud papier 
  8 oktober  oud papier 
10 oktober  groep 1 en 2 ’s middags vrij 
10 oktober  kijkavond Kinderboekenweek (18.30 – 20.00 uur) 
 
 
 

 
  

 


