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 1 april 2021  Agenda  
 Nummer 27  maandag 5 april Tweede Paasdag 

   dinsdag 6 april Studiedag - kinderen zijn vrij! 
   

woensdag 7 april 
Vandaag weer naar school! 
Rapportfolio-gesprekken groep 3 - 7 

   donderdag 8 april - 
   vrijdag 9 april Nieuwsbrief nr.28 

     

 Jarigen deze week:  zaterdag 3 april Sterre Verhaar  groep 8a 

   dinsdag 6 april Nienke Duivesteijn   groep 1-2a 
Nienke Jansen           groep 5 
Juf Laura 

   donderdag 8 april Jaëlla Wouters   groep 8b 
Juf Roselien 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Paasviering 
 
Vandaag (Witte Donderdag) hebben wij op school het 
Paasfeest gevierd. In de klassen is er gewerkt rondom het 

Paasverhaal. De paasviering 
vanuit onze methode 
Trefwoord is hierbij gevolgd.  
Verder zijn er in de groepen verschillende activiteiten 
gedaan, zoals paaseieren zoeken, een spelletjescircuit, 
knutselen of iets anders gezelligs. 
 
 
 
 

 
 



 
 
Ook werden we vandaag verwend door de Ouderraad: dank jullie wel daarvoor! Dit 
tasje zit vol met allerlei verrassingen! Wat een leuk begin van het paasweekend! 
 

 
 
Studiedag dinsdag 6 april 
Het paasweekend zal één dag langer voor u duren. De kinderen zijn namelijk 
aanstaande dinsdag nog vrij. Het team van De Klimboom heeft dan een studiedag. We 
gaan dan met elkaar o.a. het sociale veiligheidsplan centraal stellen, waarbij we in 
zullen zoomen op het calamiteitenplan en de meldcode. Uiteraard gaan we digitaal met 
elkaar in gesprek. 

 
 

 Hulpouders 
gezocht 

 Pleinwacht (herhaling) 

De kinderen gaan elke dag, om de beurt 

en per groep, rond lunchtijd buiten 

spelen.  Om de leerkrachten dan even 

pauze te laten hebben, zijn meester 

Thomas en juf Linda dan altijd buiten 

voor begeleiding. Daar hebben zij hulp bij 

van ouders, die één of twee keer in de 

week een uurtje komen. 

 

Nu hebben een paar van deze hulpouders aangegeven, dat ze na dit schooljaar gaan 

stoppen, omdat hun kinderen niet meer op de basisschool zitten. Begrijpelijk maar wel 

heel jammer. 

Wij zijn dus op zoek naar ouders/grootouders, die één (of meerdere) keren per week 

tijd en zin hebben om tussen 11.45 uur tot 12.30 uur gezellig met de kinderen, meester 

Thomas en juf Linda buiten te zijn. (Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover!) 

Wilt u een keer meelopen, om te kijken of het wat voor u is, dan kan dat natuurlijk! U 

kunt dan contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind of een mail sturen 

naar adm.klimboom@ssba.net  

mailto:adm.klimboom@ssba.net


 
 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag - - 

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

 Gevonden  Gevonden fietssleutel 
 

Wie mist deze fietssleutel?  
Je kunt het ophalen bij juf Linda van Rijn. 
 

 Koningsspelen  
2021 

 Koningsspelen 2020 

 
In verband met alle maatregelen rondom Covid-19 zien de 
Koningsspelen er dit jaar een beetje anders uit.  
We vieren de Koningsspelen dit jaar op woensdag 21 april, op ons eigen 
schoolplein. Elke groep heeft een eigen moment om de spellen buiten 
op het plein te spelen.  

 
Het thema is dit jaar IK + JIJ = WIJ. De spellen zullen dan ook in een koninklijk thema staan 
waarbij samenwerken en samenspelen centraal staat. 
 
Kledingadvies: sportief en oranje 
De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee vanuit 
huis. 
 
Juf Femke helpt ons deze dag met de spellen.  
We maken er een gezellige, sportieve en feestelijke dag van! 
 
Sportieve groet, 
Femke, Thomas en Leonie 

 Vacature 
Roelevaer 

 

      

   
 

Onderwijsassistent/leraarondersteuner – Gr. 1 

t/m 8  
 

Functieomschrijving 

Woensdag 21 april: 

Koningsspelen! 



Voor onze RK basisschool De Roelevaer, één van de vijf scholen van de SSBA, zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste onderwijsassistent/leraarondersteuner voor de groepen 1 
t/m 8. Het betreft een vacature voor 20,5 uur (WTF 0,5125) verdeeld over drie dagen. 
De vacature start 17 mei 2021 en loopt voorlopig tot de zomervakantie, 17 juli 2021, 
met uitzicht op langer.  
 

Functie-eisen: 
• Je bent in het bezit van SPW 4 diploma (onderwijsassistent) of bezig met de 

PABO; 

• Je bent daadkrachtig en staat stevig in je schoenen; 

• Je hebt de juiste pedagogische kwaliteiten om verbinding te maken met alle 
kinderen; 

• Je zoekt naar verbinding met leerlingen, bent motiverend en kan sturend zijn; 

• Je kunt omgaan met verschillende groepsdynamieken; 

• Je bent consequent en kunt structuur bieden; 

• Je werkt vanuit goed klassenmanagement en hebt een heldere didactische 
aanpak; 

• Je bent collegiaal, flexibel en je hebt een onderzoekende, oplossingsgerichte 
werkhouding;  

• Je zoekt samenwerking met collega’s. 
 

Wat bieden wij: 
• Een ondernemend en betrokken team; 
• Een prettige werkomgeving; 
• Een professionele organisatie; 
• Een structuur waarin we je helpen om jezelf verder te ontwikkelen. 

 

Profiel van de organisatie SSBA: 
SSBA staat voor: ‘Hart voor ieder kind’.  
Vanuit passie voor ons vak maar ook kwaliteit, professionaliteit en verbondenheid 
werken wij aan het boeiende proces om onze leerlingen een zo passend mogelijke 
onderwijsplaats te bieden gedurende hun basisschoolloopbaan. Hierbij word je 
professioneel begeleid in je ontwikkeling.  
 

Ligt jouw ambitie ook in het onderwijs?  
Dan kun je contact opnemen met Alex Rietbroek, directeur van RKB De Roelevaer.  
Tel: 071-3313632 of 06-52315790 
Stuur je motivatie en CV voor 15-04-2021 naar  alexrietbroek@ssba.net 

 
Lees meer over onze school op www.roelevaer.nl 
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