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14 mei 2020 

 
 

Bijbelrooster 
Week 21 ■ 18/05 - 20/05    Een mantel in twaalf stukken    1 Koningen 11: 26-39 en 11: 41 - 12: 20  
Het koningschap van Salomo heeft geen toekomst. Een mantel wordt in twaalf stukken gescheurd, 
als teken van wat Israël te wachten staat: Het land zal uiteenvallen. Lied van de week: ELB, Kijk eens 
om je heen. 

Week 22 ■ 25/05 - 29/05    Hoe moet het verder?    Handelingen 1: 1-11, 2: 1-13 en 2: 42-47  
In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren lezen we de verhalen die bij deze feestdagen horen. We 
horen hoe Jezus naar de hemel gaat en hoe later de heilige Geest neerdaalt op de hoofden van de 
leerlingen. Lied van de week: Opw. Kids, De Here zegent jou. 

 

Jarigen    
De komende weken zijn de volgende kinderen jarig: 
16 mei  Ravi Koers  uit groep 6 
17 mei Sophie Langkamp uit groep 6 
18 mei Luus Bakker  uit groep 1 
25 mei Mette Hutten   uit groep 3 
Alvast van harte gefeliciteerd en (ondanks de Corona crisis) 
een hele leuke verjaardag gewenst. 
 
 
Weer naar school 

Maandag 11 mei was het zover: de schooldeuren konden 
weer open. Na acht weken van thuisonderwijs (en de 
Meivakantie) was het dan zover!! 
De helft van de kinderen kwam naar school en zocht direct 
de paal op met hun groepsnummer. De juffen en meesters 
stonden al klaar om ze te begroeten. Voor velen een 
weerzien na zoveel weken thuis te zijn geweest. 
Het was goed om te zien hoe iedereen zo enthousiast was. 

Maar ook de ouders. Ze hielden zich perfect aan de regels. En heel veel kinderen kwamen zelfstandig 
op de fiets naar school. Daardoor was het heel rustig om de school heen. Weinig 
verkeersbewegingen. Complimenten voor iedereen! 
Maar ook de opvang verliep prima! Onder schooltijd onder de hoede van juf Anne en daarnaast de 
leidsters van Kidsenter. Een prima samenwerking. 
En nu verder? Voorlopig hanteren we deze werkwijze tot Pinksteren. Intussen zullen we de berichten 
van de Overheid afwachten. 
De komende weken, tot aan de zomervakantie,  zullen er ook anders uitzien. Helaas zijn de uitjes en 
schoolreizen vervallen. Als team denken we ook nog na over de CITO-toetsen, de 10-minuten 
gesprekken, de rapporten. En zo zijn er nog een aantal onderwerpen. 
We houden u op de hoogte hoe dat allemaal gaat verlopen. 
Tot slot: bedankt voor jullie ondersteuning en opwekkende woorden en mails. Dat doet ons goed! 



 
***Herinnering*** 
Wilt u uw kind niet eerder dan 8.35 uur en 12.20 op school laten komen?? 
 
Mok 
Vandaag hebben alle kinderen een mok/beker mee naar 
huis gekregen. Deze is als herinnering aan 75 jaar leven in 
Vrijheid. Helaas zijn alle activiteiten/festiviteiten niet 
doorgegaan. Ook de kinderen zouden daarbij betrokken 
zijn geweest. 
Op initiatief van de Enterse/Wierdense scholen is deze 
beker gemaakt. De Gemeente Wierden heeft dat initiatief 
ondersteund! Het was de bedoeling dat hij uitgereikt zou 
worden in de week van 6 april…. de dagen, dat Enter en Wierden bevrijd werden. 
Vanmorgen is het 1e exemplaar overhandigd aan wethouder van Onderwijs Eric Braamhaar. Met 
gepaste afstand kreeg hij de beker aangereikt door de volgende kinderen: Pim Knoef, Ashley Swiers, 
Sander Hofman, Nina Koers, Cas ten Brinke, Suus ten Brinke, Max Pluimers en Manal Aqoul. 
We hopen, dat de mok een passend plekje krijgt bij jullie thuis! 

Nieuwe leerlingen 
In groep 1 zijn de laatste stoeltjes in de kring gezet. Deze stoelen zijn voor Jula Oosterveen, Mette 
Nijland en Liv Boeve. 
Leuk dat jullie bij ons op school zijn en wij wensen jullie veel plezier op de Roerganger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 1 en 2 
Op de jaarkalender staat dat op donderdag 28 mei de kleuters ’s middags vrij zijn ivm een cursus. 
Deze cursus gaat (ivm de Corona maatregeling) niet door. Dus volgen we  ons schema en verwachten 
de kinderen van de A groep deze middag op school. 
 
Fruit 
Het schoolfruit is afgelopen dus nemen de 
kinderen weer hun eigen fruit mee. Maandag tm 
donderdag  ( ’s morgens en ’s middags) eigen fruit 
of groente en vrijdag is een keuzedag. 
 
 
 
  
 
 



Update verbouwplannen  De Roerganger 
basisscholen Op 16 oktober 2019 presenteerde het bestuur in samenwerking met Studio.NL de 
verbouwplannen voor De Roerganger. Nadat is besloten om niet mee te gaan in een 
verzamelgebouw voor alle in Enter, is het plan opgevat ons eigen gebouw te gaan verbouwen. Hierbij 
is onze visie op hedendaags, kwalitatief goed en  modern onderwijs voor onze kinderen het 
uitgangspunt. Gelukkig hebben we na de presentatie veel enthousiaste reacties ontvangen, 
waardoor we ons gesterkt voelen in de ingeslagen richting. 
Sinds die avond is het lang stil geweest richting jullie als ouders, maar we hebben in de 
tussenliggende periode zeker niet stil gezeten! De plannen zijn de afgelopen maanden verder 
doorontwikkeld waarbij we inmiddels in een fase zijn beland dat het ontwerp definitief is afgerond. 
Hier is ook het team en deels de BSO nauw bij betrokken. 
Omdat wij het team en de kinderen zo min mogelijk willen belasten in de verbouwing en ook geen 
onnodige extra kosten willen maken, streven we ernaar om komende zomer te gaan starten met de 
werkzaamheden. We zijn hierin afhankelijk van externe partijen en factoren. De komende weken zijn 
voor het proces en de planning dan ook van cruciaal belang. Spannend, maar we zijn positief 
gestemd.  
We proberen jullie via De Roerigheden de komende maanden telkens een korte update te geven 
m.b.t. de stand van zaken. Mochten er vragen zijn, stel ze dan gerust aan één van onderstaande 
personen.   
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens directie, team en bestuur                         
Martin van Zelm 
Ilse Brinkman 
Leon ter Harmsel  
Ron Frazer 
Raymond Meilink  
 
Agenda 
Donderdag  21 mei  vrij, hemelvaart 
Vrijdag  22 mei  vrij,  hemelvaart 
Maandag  25 mei  oud papier 
Dinsdag 26 mei  oud papier 
Maandag    1 juni  vrij, 2e pinksterdag 
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