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Bijbelrooster
Week 48 ■ 25/11 - 29/11 Verrassing!
Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als
hij ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit. Lied van de
week: Gez 117: Hoe zal ik U ontvangen
Week 49 ■ 02/12 - 06/12 Ik zie je wel
Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38
We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij uit een oude boekrol
van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – zijn woord houdt altijd stand. In het
tweede verhaal ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel verschijnt een engel die vertelt dat hij en
zijn vrouw Elisabet een zoon zullen krijgen. In het laatste verhaal van deze week krijgt Maria bezoek
van de engel. Zij wordt de moeder van Jezus. Lied van de week: Hoor de eng'len zingen d’eer.

Jarigen
De komende week zijn de volgende leerlingen jarig:
21 november
Britt Lammertink
groep 4
21 november
Floris Biemans
groep 6
24 november
Ashley Swiers
groep 2
26 november
Bryan de Goeijen
groep 7
26 november
Qyon ter Harmsel
groep 7
28 november
Thomas Nijsink
groep 8
1 december
Milow Smit
groep 2
1 december
Mees ter Weel
groep 2
2 december
Sam Venus
groep 2
2 december
Thijs Boswinkel
groep 7
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele gezellige dag gewenst!
Nieuwe leerling
In groep 1 hebben we er een stoeltje bijgezet voor Pim Knoef.
Pim, leuk dat je bij ons op school bent en we hopen dat je het
fijn zult hebben bij ons.
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Sinterklaas
Woensdag, 27 november is er voor de kinderen van de groepen
1, 2 en 3 een pietenmorgen. Deze morgen mogen de kinderen
verkleed als piet op school komen. Liever niet geschminkt want
dat gebeurt op school. Ook hoeven de kinderen geen drinken
mee te nemen, daar wordt voor gezorgd.
Op 5 december hopen wij dat Sint met zijn pieten de school zal
bezoeken. Met alle kinderen wachten wij hen op het plein op. U
als ouder mag natuurlijk komen kijken. Wel een vriendelijk
verzoek om op het trottoir te blijven staan, zodat alle kinderen
de Sint en zijn pieten goed kunnen zien. Binnen gaat het feest
alleen voor de kinderen verder.
Kinderpostzegels
Samen met heeeel veel andere kinderen uit de groep 7 en 8, hebben we het prachtige bedrag van 9,4
miljoen euro opgehaald met de kinderpostzegelactie. Dit betekent dat 8500 dakloze kinderen in
Nederland hulp kunnen krijgen. Onze Roerganger toppers hebben €2938,- opgehaald. We zijn zeer
trots 🙂
Ronald McDonald
Maandag 25 november komt er iemand van het Ronald McDonaldhuis Zwolle
om aan de kinderen meer te vertellen over dit huis. We zijn benieuw naar
haar verhalen.
Maar ook kunnen de kinderen haar vragen stellen. Zoals u weet, sparen we
het hele schooljaar voor dit waardevolle doel!
De collecte tijdens de kinderdienst op Dankdag was ook voor dit doel bestemd. Die heeft ruim
€320,00 opgebracht. We hopen, dat we een mooi bedrag mogen overhandigen aan het einde van het
schooljaar.
Als teken dat we voor dit huis actie voeren, zal de Ronald McDonald-vlag ook zichtbaar zijn aan de
vlaggenmast van school!!
Stagiaire
Sinds vorige week op school: Romee hebben we een nieuwe stagiaire Meijer. Zij volgt de opleiding
Helpende Zorg & Welzijn aan het ROC van Twente. U kunt haar de komende maanden tegenkomen
op donderdag en vrijdag. We wensen haar een leerzame en gezellige tijd toe op ‘de Roerganger’
Klusjesman
Helaas, helaas. Op dit moment hebben we nog geen opvolger kunnen vinden voor Hanno van Dijk.
OPROEP: WIE HEEFT EEN PAAR UURJES IN DE MAAND TIJD OM WAT LICHTE KLUSSEN OP SCHOOL UIT
TE VOEREN? Voor meer informatie: meester Martin of Jeroen Koster!!
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Donateurs

Als ‘Roerganger’ vinden we het heel fijn, dat we ook donateurs mogen hebben.
Wat is een donateur?? Volgens het woordenboek is het: “een begunstiger, iemand die een
vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunt”. Vele, ook landelijke verenigingen, hebben donateurs,
omdat de begunstigers achter het doel van de vereniging kunnen staan. Zij zijn dus geen lid (denk
bijv. aan sportverenigingen).
Zoals u weet, hebben we de keuze voor zelfstandig voortbestaan op de huidige locatie gemaakt. En
daarbij hebben we mogen ervaren dat u onze keuze van harte ondersteunt. En daar zijn wij
(schoolbestuur, maar ook medewerkers) heel blij mee!
U kunt ons ook financieel ondersteunen: we verwelkomen u graag als donateur. Ieder bedrag is
welkom en zal worden besteed aan de school. Elk jaar brengen we u op de hoogte waar de
donateursgelden aan zijn besteed.
Mocht u willen doneren? Stuurt u dan een mail naar contact@bsderoerganger.nl met daarin uw
contactgegevens en het bedrag dat u doneert!
Binnenkort zal er een digitale machtiging beschikbaar komen!
We hopen op uw steun.
Namens het bestuur van SCO ‘de Roerganger’
Ron Frazer
(penningmeester)

Nieuw MR-lid
Omdat Ella Bieleman (MR oudergeleding) aftredend is, is de MR op zoek gegaan naar een nieuw lid.
En de zoektocht heeft resultaat gehad: Antoinet Bakker. Wij zijn blij dat zij Ella op wil gaan volgen.
Hieronder zal Antoinet zich voorstellen:
Beste ouders,
Met ingang van dit schooljaar mag ik een plek innemen in de MR van de Roerganger. Via deze weg
stel ik mij graag voor.
Mijn naam is Antoinet Bakker, 37 jaar, getrouwd met Joost en trotse moeder van Loek (groep 4) en
Vive (groep 2).
Als ouder ervaar ik iedere dag hoe belangrijk het is dat kinderen met veel plezier en enthousiasme
naar school gaan. Kwalitatief passend onderwijs en de mogelijkheden om je als kind goed te kunnen
ontwikkelen, is de basis voor een goede toekomst.
Het is mooi om te zien dat het team van de Roerganger bij veel activiteiten wordt bijgestaan door
ouders. In de afgelopen periode heeft de Roerganger een duidelijke, eigen koers laten zien en een
beleid met het oog op de toekomst. De komende tijd wil ik mij graag inzetten in de MR om mee te
denken en te adviseren over dit beleid.
Voor mij een mooie kans om actief betrokken te zijn bij de school en er voor te zorgen dat onze
kinderen, het team en wij als ouders er samen het beste uithalen.
De MR bedankt Ella voor haar jarenlange lidmaatschap van de MR en haar inzet als secretaresse. En
we wensen Antoinet alle goeds toe.
De MR: juf Janneke, meester Tim, Renate Frazer, Ella Bieleman
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Bericht van derden

DANK JULLIE WEL
Dit jaar is de Schoenendoosactie weer een succes geworden. De versierde en gevulde
schoenendozen zijn ingeleverd tijdens de speciale viering en de diensten op zondagmorgen 10
november in de Katholieke Kerk, Gereformeerde Kerk, De Reggestroom en de Hervormde
Kerk en dit jaar ook op de basisscholen in Enter.
In totaal zijn er 420 dozen versierd en gevuld. Hierbij hebben we een bedrag van € 2408,mogen ontvangen voor de verzend- en onkosten voor de stichting GAIN! Al met al een super
mooi resultaat. Dank hiervoor! Dit zijn er +/- 60 dozen meer dan vorig jaar.
De dozen zijn naar Delden gebracht: inzamelpunt de Kroezen Danne en vandaaruit gaan ze
naar een centraal punt bij de haven, vanwaar ze verscheept worden naar Sierra Leone, Togo,
Malawi, Moldavië, Roemenië en naar vluchtelingen die langere tijd verblijven in
opvangkampen op de Griekse eilanden. We verwachten, dat rond de kerst deze dozen dan op
de plaats van bestemming zijn.
Namens de kinderen die een doos mogen ontvangen: Allemaal heel erg bedankt.
We hopen, dat we zo de armste kinderen op aarde uit deze landen heel erg blij gemaakt
hebben!
Samen met alle andere schoenendoos vullers wereldwijd hebben wij in Enter laten zien, dat
wij aan hen gedacht hebben! GEWELDIG!
De Interkerkelijke Commissie Enter
Bijlage
Flyer van ijsbaan Twente
Agenda
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

22 november
25 november
26 november
27 november
29 november
5 december
5 december
18 december
19 december
20 december

schaatsen
oud papier
oud papier
pietenmorgen voor de groepen 1, 2 en 3
schaatsen
sint op school
Roerigheden
‘s avonds kerstviering in de klas (info volgt nog)
Roerigheden
start kerstvakantie om 12.00

