Roerigheden
Informatieblad van “de Roerganger”
Jaargang 27, nummer 03
3 oktober 2019
Bijbelrooster
Week 41 * 07/10-11/10
Waar ga je heen?
Abram wordt door God geroepen.Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een
toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze
gaan elk op een eigen plek wonen ne Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooiste lijkt.
Lied van de week: Gez. 14: De Heer is mijn herder
Week 42 * 14/10-18/10
Beloofd is beloofd.
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet gemakkelijk om te blijven geloven in die
belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen om Gos te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte?Of
moet hij gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt.
Lied van de week: Ps 23: Ik wil van God als mijn Herder spreken.

Jarigen
11 oktober
Joel Effink
12 oktober
Bente Mennegat
15 oktober
Matthias Nijsink
17 oktober
Marije Bieleman
Allemaal een hele fijne verjaardag!!

groep 5
groep 5
groep 7
groep 7

Schoolontbijt
7 November doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen worden om 8.30 uur op
school verwacht met bord, beker en bestek. Graag voorzien van naam en een plastic zak waarin de
vieze vaat mee terug kan naar huis
Vanaf 13 november krijgen alle kinderen 20 weken lang EU schoolfruit/-groente. We zullen op de
school tv's zetten welk fruit er de week geleverd gaat worden. Mocht uw kind ergens allergisch voor
zijn kan hij/zij uiteraard ander fruit meenemen. Dit geldt ook voor kinderen die iets niet lusten. De
ervaring leert echter: 'zien eten, doet eten'. Zie voor meer informatie www.euschoolfruit.nl
Herfstvakantie
Hieronder treft u een bericht aan van de leerplichtambtenaar van de Gemeente Wierden. Wilt u daar
rekening mee houden?
Melding luxeverzuim
Als een leerling vlak voor of na een reguliere schoolvakantie niet aanwezig is, kan dit wijzen op luxe
verzuim. Zodra school het vermoeden heeft dat er sprake is van schoolverzuim, waarvoor de
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schooldirecteur geen toestemming heeft verleend is deze wettelijk verplicht dit te melden bij de
leerplichtambtenaar.
Voorbeelden van mogelijke situatieHet kan zijn dat ouders/verzorgers een afwijzing op hun verzoek voor extra verlof buiten de
schoolvakantie hebben gehad en hun kind(eren), zijn desondanks niet op school bijvoorbeeld door
onbekende redenen of deze kinderen worden ziek gemeld.
- Of kinderen worden vlak voor of na de reguliere vakantie ziek gemeld waarvan het vermoeden is dat
er geen sprake is van daadwerkelijke ziekte.
Wat doet leerplicht?
- Na de melding legt de leerplichtambtenaar zo mogelijk nog diezelfde dag nog een huisbezoek af en
stelt een onderzoek in.
- Bij sprake van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim worden ouder(s)/verzorger(s) opgeroepen
voor verhoor en kan een proces verbaal wegens een overtreding van de leerlichtwet worden
opgemaakt. Dit proces verbaal wordt opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar
Ministerie beoordeelt of er aan ouders/verzorgers een boete wordt opgelegd voor ongeoorloofd
schoolverzuim van hun kind(eren).
- De school wordt na afloop geïnformeerd.

Boekenverkoop

Op donderdagavond 10 oktober is er de Kijkavond voor de alle belangstellenden. Hiermee sluiten we
dan de Kinderboekenweek af. Tijdens die avond staat er een kraampje waarin we ‘niet-meergebruikte’ boekjes verkopen. Bijvoorbeeld van de methode Veilig Leren Lezen. Tegen contante
betaling.

De opbrengst daarvan is voor het Ronald McDonaldhuis in Zwolle. We
hopen dat u op deze wijze ons project wilt sponsoren!!!
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Verkiezing MR
Vandaag heeft u een mail gehad over de verkiezing van een MR-lid. We hopen, dat u zich kandidaat
stelt. Ouderbetrokkenheid heeft ‘de Roerganger’ hoog in het vaandel staan. Ook dit is een mooie
manier om bij de school betrokken te zijn!!

Stagiair
Op vrijdag is meester Mohammed aanwezig. Hij loopt hier stage vanuit Reggesteijn. We hopen, dat
hij hier een leerzame en plezierige tijd zal hebben. Op dit moment is hij verbonden aan groep 5.

Jaarkalender
Inmiddels kunt u de Jaarkalender ook op de app vinden!!

Ronald McDonaldhuis
Dit jaar willen we graag het ‘goede-doelen-geld’ bestemmen voor het Ronald McDonaldhuis. In
Zwolle. Hieronder een gedeelte van hun site:

Het Ronald McDonald Kinderfonds biedt logeerplekken voor papa’s, mama’s, broertjes en zusjes van zieke
kinderen. Dicht in de buurt van het ziekenhuis, zodat ouders altijd snel bij hun zieke kindje kunnen zijn.
Om een verhaaltje voor te lezen, een knuffel te geven of te troosten. Een fijn en veilig gevoel, voor ouder
én kind.

Dicht bij elkaar

De logeerplekken worden Ronald McDonald Huizen genoemd. Het allereerste Ronald McDonald Huis in
Nederland bestaat al meer dan 30 jaar en staat in Amsterdam. In totaal zijn er 12 Ronald McDonald Huizen
in heel Nederland.

Vakantieplezier
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In de 3 vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds kunnen kinderen met een handicap of
kinderen die langdurig ziek zijn samen met hun familie onbeperkt vakantie vieren.

Hulp is onmisbaar
Alleen met hulp van donateurs, sponsoren, vrijwilligers en mensen die een actie organiseren kan het Ronald
McDonald Kinderfonds deze kinderen helpen. Want een Ronald McDonald Huis kost veel geld. De
telefoonrekeningen moeten betaald worden, maar ook water, licht en de inrichting van een Huis kosten
geld. Misschien geven je ouders ook wel geld aan de Ronald McDonald Huizen. Bedank ze dan maar, want
het Ronald McDonald Kinderfonds kan niet zonder hun steun.

Bericht van derden
Recycle Sint:
Waarom elk jaar alles nieuw kopen als je ook kunt ruilen? Recycle Sint wil zoveel mogelijk speelgoed
een tweede leven geven op de speelgoedruilmarkt.
Het is de manier om het Sinterklaas geeft duurzaam en voordelig te vieren.
Hebt u nou speelgoed thuis waar niet of nauwelijks mee gespeeld wordt, komt dit dan zelf ruilen voor
iets anders leuks!
De speelgoedruilmarkt vindt plaats op 13 november 2019. Op deze dag kunt u speelgoed inleveren
tussen 18.45-19.15u en vanaf 19.30u kan er geruild worden(meer info, zie het Facebook evenement).
Hopelijk tot dan.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Met vriendelijk groet,
Linda Torny & Marion Oosterveld

Agenda
07 oktober
08 oktober
10 oktober
10 oktober
16 oktober
21 oktober

Oud papier
Oud papier
Groep 1 en 2 ‘s middags vrij ( ivm studiemiddag kleuterleerkrachten)
Kijkavond afsluiting Kinderboekenweek ( 18.30 - 20.00 uur)
Stichtingsavond 19.30 uur
Start herfstvakantie ( t/m 25 oktober)

Bijlage
Mad Science show
Activiteiten commissies

.
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