
NIEUWSBRIEF 

Opgave GVO/HVO 

Net als voorgaande jaren, kunnen de leerlingen ook het komende schooljaar weer gebruik maken van het aanbod 
om deel te nemen aan de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienstig Vormingsonderwijs 
(GVO). Deze lessen worden verzorgd onder schooltijd door 
gecertificeerde docenten aan de kinderen vanaf groep 5.  

Vandaag hebben de kinderen van groep 4 t/m groep 7 een 
brief met antwoordstrookje meegekregen naar huis. Wij     
vragen u vriendelijk dit antwoordstrookje in te vullen en vóór 
vrijdag 28 mei in te leveren op school, zodat we de aanvraag 
voor de lessen kunnen indienen. 
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Schoolkamp en schoolreis 

Vanwege de huidige versoepelingen hebben we besloten om dit schooljaar de 
schoolreizen door te laten gaan. Het schoolkamp van groep 5/6 en 7/8 gaat niet 
door vanwege de huidige maatregelen. De groepen 5 t/m 8 zullen dit schooljaar, 
net als de overige groepen, één dag op schoolreis gaan. Op dit moment zijn de   
leerkrachten bezig met de voorbereidingen. Zodra er meer bekend is, zullen we het 
u melden. 

Route 8 

Voor de meivakantie hebben de kinderen van groep 8 de Route 8 toets gemaakt.  

Het proces van normering vraagt meer tijd dan was voorzien. Om dit proces 
zorgvuldig te doorlopen, en ervoor te zorgen dat leerlingen de juiste toets advie-
zen ontvangen, is het helaas niet mogelijk om u al vanaf 17 mei te voorzien van 
de rapportages van    ROUTE 8. Zodra bekend is wanneer we de rapportage kunt 
verwachten, zullen wij dit aan u melden. 

 

Portfolio inleveren 

Nog niet alle portfolio’s zijn terug op school. Zou u ervoor kunnen zorgen dat deze z.s.m. worden ingeleverd? 

 

Schrijfster in de groep. 

 

Maandagochtend 17 mei kwam schrijfster Martine Letterie online 
op bezoek bij groep 7/8.          De leerlingen konden vragen stel-
len en ze keken naar een korte documentaire over het boek “Wij 
blijven bij elkaar”.  

Het was een zeer geslaagd bezoek en de leerlingen zijn erg blij 
met hun boekenlegger! 



Kunstweken op de Van Royenschool 

De komende weken doet onze school mee aan een bijzonder project beeldende vorming: De Kunstweken. 

Het doel hiervan is om ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Dat doen 
we door hen kennis te laten maken met wereldberoemde artiesten en hun werk. 

Tijdens de kunstweken is ieder kind een echte kunstenaar. 

Er komt op internet een eigen persoonlijk museum van het kunstwerk dat het kind gemaakt heeft. Hier zou u een 
aandenken van kunnen bestellen. Dit is natuurlijk geheel aan u en niet verplicht. 

Juf Marion werkt samen met de leerkrachten aan de uitvoering van dit project.  

Groep 1/2 werkt over de kunstenaar Kandinsky, groep 3/4 gaat bezig met Keith Haring, voor groep 5/6 staat Miró 
op het programma en groep 7/8 gaat aan de slag met Picasso. 

Nadat de kinderen met ‘hun’ kunstenaar hebben kennisgemaakt, gaan ze in de tekenles zelf aan de slag met een 
uitdagende opdracht.  

Binnenkort ontvangt u meer informatie over het persoonlijk museum. 

 


