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Hoe durf je! 

Koning Ahasveros geeft een groot feest waarop iedereen kan zien hoe groot en machtig hij is. Hij wil 

ook dat zijn vrouw komt, zodat iedereen kan zien hoe mooi zij is. Maar zij weigert. De koning stuurt 

haar weg  en gaat op zoek naar een nieuwe koningin. Ester gaat naar het paleis en de koning is erg 

onder de indruk van haar. 

Lied van de week:  Ps 119: Welzalig die de rechte wegen gaan. 

 

Week 24* 08/06-12-06 
Kun jij iets doen? 

Mordechai, de neef van Ester, ontdekt een complot tegen de koning .Hij komt in actie en redt het 

leven van koning Ahasveros. Als Mordechai niet wil buigen voor de hoge minister Haman, wordt een 

verschrikkelijk bevel uitgevaardigd tegen de joden. Kan Ester iets doen om het te voorkomen? 

Lied van de week: Gez 47: Jezus die langs het water liep. 

 
 

Jarigen 
 
03 juni          Lise Zwienenberg             groep 2 
05 juni          Lies Oosterveen                groep 1 
06 juni          Silver Mennegat               groep 6 
08 juni          Bo ten Brinke                    groep 1 
08 juni          Joris Draaijer                     groep 2 
 
Allemaal een hele fijne verjaardag!! 
 
Juf Renée 
Helaas moeten we afscheid gaan nemen van juf Renée Harmsen. Zij heeft besloten om te gaan 
stoppen in het basisonderwijs. 
Juf Renée is op ‘de Roerganger’ gaan werken in juni 2006. In verschillende groepen. Al snel kreeg zij 
de taak van IB-er erbij. De laatste jaren heeft ze ook groep 8 les gegeven. 
En dan nu een nieuwe stap in haar carrière. Samen met een vriendin is zij een bureau gestart: Focus 
op Leren. Hieronder beschrijft zij zelf waar zij zich mee bezig houden: 
 
Focus op leren houdt zich voornamelijk bezig met het volgende: Wij hebben als missie kinderen te 
laten groeien vanuit zelfvertrouwen. Tijdens de workshops, trainingen en studiedagen die wij voor 
leerkrachten, schoolbesturen en andere organisaties verzorgen, duiken wij het brein in en besteden 
we aandacht aan 'de mindset' die nodig is om tot leren en ontwikkelen te komen. Wanneer je je eigen 
brein als voorbeeld neemt en deze durft te onderzoeken, ervaar je direct hoe het met je eigen mindset 
zit. Vervolgens weet je wat er voor jezelf en kinderen nodig is om vol zelfvertrouwen dat te kunnen 
doen wat energie geeft. Vanuit hier zetten we eerste stappen om het mooiste uit jezelf en de kinderen 
te halen. 
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In de laatste Roerigheden zal ik nog op dit bericht terugkomen.       
 
 

                                             
Meester Reinier 
Omdat juf Renée te kennen heeft gegeven te gaan stoppen bij ‘de Roerganger’ zijn we op zoek 
gegaan naar een opvolger. En daar zijn we in geslaagd. 
Meester Reinier de Jong gaat ons team versterken m.i.v. het nieuwe schooljaar. We kennen hem al 
aardig, omdat hij hier stage loopt in groep 8. Hij volgt de opleiding voor leerkracht basisonderwijs 
aan Saxion Deventer. Dit schooljaar hoopt hij daar af te studeren. 
Wij wensen hem een mooie tijd toe op ‘de Roerganger’! Welkom Reinier! 
In een volgende Roerigheden zal hij zichzelf voorstellen. 
 

 

Formatie 
Bovengenoemde berichten zijn natuurlijk van invloed op de samenstelling van ons team en de 
groepsverdeling. Hoe het komende schooljaar er uit gaan zien, zal ik u in een aparte mail laten 
weten. En een toelichting daarop. Die ontvangen jullie vanuit ParnasSys. 
We zijn blij, dat we (met instemming van het bestuur en de MR) het formatieplan voor komend jaar 
gereed hebben. 
 
 
Schoolgids 
Op de website en in de app staat de nieuwe schoolgids 2020-2021. Een document waar jullie een 
antwoord kunnen vinden op allerlei vragen. Maar ook over de werkwijze op onze school. En veel 
praktische informatie! 
 

                                            
Annuleringen 
Helaas, helaas. Veel georganiseerde activiteiten kunnen de komende weken niet meer doorgaan. En 
dat vinden we jammer, maar wel begrijpelijk. Hieronder over welke activiteiten het gaat: 
*Schoonmaakavond op 4 juni 
*Dansworkshops voor diverse groepen 
*Schoolreizen groep 3 tm 7 op maandag 15 juni 
*Moddermiddag groep 1 en 2 op maandag 15 juni 
*Schoolkamp groep 8 op 17, 18 en 19 juni 
*Reggesteyn Obstacle Run (ROR) groep 8 op woensdag 24 juni 
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Omdat het schoolkamp niet doorgaat, hebben de groepen 1 en 2 ‘gewoon’ les op die dagen. Dus op 
17, 18 en 19 juni. 
Anders zouden de juffen andere collega’s hebben vervangen die mee zouden gaan met het kamp. 
 
 
Agenda. 
01 juni          Tweede pinksterdag, leerlingen vrij. 
08 juni          Oud papier 
09 juni          Oud papier 
22 juni          In deze week zijn er oudergesprekken ( meer info volgt) 
 
Bijlage 

Notulen mr 
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