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Groepenverdeling schooljaar 2021-2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1-2

Juf Thera

Juf Thera

Juf Thera

Juf Thera

Juf Thera

Groep 3-4

Juf Carolien

Juf Carolien

Juf Carolien

Juf Carolien

Juf Carolien

Groep 5-6

Juf Marije

Juf Marije

Juf Anke

Juf Anke

Juf Anke

Groep 7-8

Juf Gonda

Juf Gonda

Juf Gonda

Juf Gonda

Juf Gonda

We hebben de formatie voor komend schooljaar rond. Hieronder de verdeling van de groepen:
Juf Thera zal voorlopig de dagen van juf Mia invullen, zodra hierin iets gaat veranderen zullen we dit
met u delen.
Juf Marije gaat een dag minder werken, juf Anke gaat deze dag overnemen.

Juf Carolien gaat de hele week werken, zodat juf Anke samen met juf Marije in groep 5/6 kan werken.
Het kan zijn dat juf Carolien in de loop van het schooljaar een dag minder gaat werken. Wij houden u
op de hoogte.
Juf Marion zal als onderwijsassistent verbonden blijven aan de school. Zij is er op maandag (hele
dag) , dinsdagmorgen en de donderdagmorgen. Op maandagmiddag zal ze de creatieve vakken verzorgen vanaf groep 3.
Juf Froukje, de interim interne begeleider, gaat de school ook verlaten. Op dit moment loopt er een
sollicitatieprocedure.
Rija (administratie) en Arie (conciërge) zullen ook komend schooljaar aan onze school verbonden zijn.
Jantje zal de tussenschoolse opvang weer voor haar rekening nemen en haar taken als vrijwilligster
van de school. De directie zal bestaan uit directeur Astrid Eenkhoorn en een locatiecoördinator.
Marieke Naberman vertrekt uit de scholengroep. Zij heeft na de zomervakantie een baan gevonden als
schoolleider in Nijverdal.

Afscheid juf Mia
Gisteren heeft juf Mia afscheid genomen van haar groep, de andere kinderen en collega’s
van onze school. Het was een gezellige ochtend. Juf Mia gaat
het onderwijs verlaten en met vervroegd pensioen. ‘s Middags
heeft het team gezellig geluncht met haar en haar nog even
flink in het zonnetje gezet. We wensen haar heel veel geluk en
gezondheid voor de toekomst!

Onder voorbehoud van typefouten.

Oproep en mededeling van de ouderraad.
De ouderraad zoekt nieuwe leden.
De ouderraad is op zoek naar een voorzitter, een coördinator oud papier en een penningmeester.
Wilt u zitting nemen in de OR dan roepen wij u op om zich aan te melden bij Bianca Alserda via email mbalserda@home.nl.
Verder heeft de OR afgelopen maandag vergaderd na vragen van ouders over het schoolreisgeld. Door Corona
zijn de schoolreizen anders verlopen.
Daarbij zijn de volgende beslissingen genomen.
Ouders die dit jaar het schoolreisgeld hebben betaald krijgen hun geld teruggestort.
Volgend schooljaar 2021-2022 wordt er geen schoolreisgeld gevraagd.
We kunnen dit zo regelen dankzij het oud papier geld. Waarvoor heel veel dank aan de ouders die hun steentje
daaraan bijdragen.
De ouderraad wil nogmaals oproepen om de vrijwillige ouderbijdrage wel te betalen.
Dit is € 12,50 voor het 1e kind, € 7,50 voor het 2e kind, 3e of meer zijn gratis.
U kunt u vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL06RABO0359207243 t.n.v. v.Royen Plus.
Daarvan worden o.a. Sinterklaas, Kerst en andere activiteiten betaald.
Het blijkt dat heel veel ouders dit vergeten zijn.

MR Nieuws
Vacature MR
Door het eindigen van de termijn (periode van 3 jaar) van 1 van de zittende ouders in de MR, ontstaat er per
september een vacature voor de MR. Lijkt het u leuk om mee te denken over zaken die de school aangaan wat
betreft beleid en wilt u graag op een boeiende manier betrokken worden bij de school? Dan nodigen we u uit om
voor vrijdag 9 juli 12.00 uur een mail te sturen naar mr-royen@sg-owsa.nl. N.a.v. het aantal aanmeldingen, zullen wij als MR verkiezingen uitschrijven, dit natuurlijk wel na de zomervakantie. Hierover ontvangt u persoonlijk
bericht. Wij hopen op interesse
en zien graag uw mail tegemoet!

Weer samen buitenspelen
Deze laatste twee weken voor de zomervakantie hoeven we binnen het onderwijs niet
meer in de z.g. cohorten te werken. Dit betekent dat de kinderen weer samen buiten
kunnen spelen met de andere groepen. Wat fijn dat dit weer kan.

Afscheid groep 8
Op vrijdag 9 juli neemt groep 8 definitief afscheid van onze school. Ook dit schooljaar hebben we anders moeten beleven dan de voorgaande jaren. Toch kunnen we terugkijken op
een fijn schooljaar. Gelukkig konden we met elkaar op schoolreis en kunnen we het schooljaar gezellig met elkaar afsluiten. Woensdag 7 juli gaan de kinderen van groep 8 er voor een
laatste keer op uit samen met juf Gonda, juf Astrid en Jantje. Zij zal u hierover informeren.
We wensen alle kinderen enorm veel succes op het voorgezet onderwijs en hopelijk zien we
jullie nog eens terug. We vinden het namelijk leuk om te horen hoe het met jullie gaat!

Dank
Ook dit jaar willen iedereen bedanken voor de hulp, het meedenken, betrokkenheid en het aanpassingsvermogen gedurende het hele schooljaar. Het is voor een ieder weer een bijzonder schooljaar
geweest. Er is veel van ons gevraagd en samen hebben we het tot een goed einde gebracht. Nu
lekker genieten van de welverdiende zomervakantie. We starten weer met frisse moed op maandag
23 augustus.
Fijne vakantie!

Team obs Burgemeester S.J. van Royen

Activiteiten tot de zomervakantie
Woensdag 30 juni Afscheid juf Mia. Juf Mia doet dit in haar eigen groep.
Vrijdag 2 juli

Rapporten en portfolio mee naar huis.

Woensdag 7 juli

Laatste uitje groep 8.

Vrijdag 9 juli

Vossenjacht. Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij. Groep 8 neemt afscheid om 11.00 uur.

Wij wensen iedereen na volgende week een hele
fijne vakantie en we zien elkaar weer op maandag 23 augustus!

Bekijk onze website en SchoolApp
www.vanroyenschool.nl

Onder voorbehoud van typefouten.

Ingekomen post
Nieuws vanuit de Jeugdbibliotheek
Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of
tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken. Ook als je nog
géén lid bent van de bieb.
De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? Dan mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden boeken.
Kijk snel op: https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html

Ingekomen post
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