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27 augustus 2020
Bijbelrooster
Week 36*31/08-04/09
Exodus 1 en 2: 1-25
Wat is jouw plek?
De Israëlieten zijnslaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een israëlitisch gezin , maar groeit op in
het paleis. Wat is zijn plek?
Lied van de week: Een parel in Gods hand
Week 37*07/09-11/09
Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9
Ik zal er zijn.
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk moet laten gaan. Mozes ziet allerlei
bezwaren maar God zegt: Ik ga met je mee.
Lied van de week: Ps 9:1 Met heel mijn hart zing ik Gods eer

Jarigen
27 augustus
02 september
03 september
04 september
07 september
10 september

Nick Groenveld
groep 6
Lois de Wilde
groep 8
Romy Goossen
groep 8
Siem Groot Koerkamp groep 5
Liz Oosterveen
groep 3
Jasmijn Mol
groep 8

Allemaal een hele fijne verjaardag!!
Nieuwe leerlingen
In groep 1 zijn er weer een aantal nieuwe leerlingen bij gekomen nl. Lize Pluimers, Liv Roessink, Suus
van Vlijmen en Sam Schrooten.
Heel veel plezier bij ons op school!!
Babynieuws
Meester Tim en Myrthe hebben op 24 juli een dochter gekregen: Iva.
Juf Inge en Richard hebben op 24 augustus ook een dochter gekregen: Zoë ( en Fae dus een zusje).
Allemaal van harte gefeliciteerd en heel veel geluk samen!!
Nieuws van de webmaster…
Sinds dit schooljaar maken ALLE ouders gebruik van de Roergangerapp. Een mooi resultaat. En ook
van toegevoegde waarde voor zowel school als ouders.
Zo zijn daarop de Roerigheden te lezen, formulieren in te vullen, het doorgeven van ziek-zijn of het
aan-of afmelden voor de tussenschoolse opvang, etc.

Roerigheden
Ook nieuw is, dat ons administratiesysteem (Parnassys) gekoppeld is aan de app.
Mocht er een verandering zijn bij u van telefoonnummer of mailadres: geef dat dan z.s.m. door via
contact@bsderoerganger.nl.
In de app, onder de tegel NIEUWS kunt u het bericht lezen over de Activiteitencommissies voor het
lopend schooljaar. U kunt zich via dat bericht ook aanmelden. Er zit een link in het bericht!
Uiteraard kunt u ons ook blijven volgen op onze Facebook-pagina en via de site:
www.bsderoerganger.nl
Jaarkalender
Binnenkort ontvangt u weer de Jaarkalender (digitaal). De data zullen ook worden overgenomen in
de app
Oproep
Nieuwe leden ouderraad
Wij zijn op zoek naar een nieuwe ouderraadsleden per september 2020. Ben je enthousiast en
betrokken bij school? Vind je het leuk om te helpen met het organiseren van diverse activiteiten voor
de kinderen? Meld je dan aan voor de ouderraad. Dit kan op het volgende mailadres:
ouderraad@bsderoerganger.nl. Je kunt het ook doorgeven aan Miranda Hong, tel. 0614539974.Vanwege de samenstelling in de ouderraad vragen wij met name ouders/verzorgers uit de
onderbouw te reageren.
De aanmeldingen dienen uiterlijk 1 september 2020 binnen te zijn. Na deze datum zal de ouderraad
de aanmeldingen bespreken en de nieuwe ouderraadsleden benoemen. Te zijner tijd zullen we via de
Roerigheden laten weten wie de nieuwe ouderraadsleden zijn geworden.
Wil je weten wat de ouderraad precies inhoudt en wat ze doen, dan kun je dit vinden op de website
van de school (www.bsderoerganger.nl) onder het kopje organisatie. Natuurlijk kun je ook meer
informatie vragen bij één van de ouderraadsleden.

Agenda
31 augustus
01 september
10 september

Oud papier
Oud papier
Studiemiddag groep 1 en 2. Kleuters ‘s middags vrij!

Bijlage
Inschrijfformulier activiteitencommissies

