
 

 
Sierraden en gym 
Wij hebben een veiligheidsmaatregel dat er tijdens de gymlessen 
geen sieraden gedragen mogen worden. 
Als er oren uitscheuren of er is nekletsel doordat er sieraden 
gedragen worden is dat voor de kinderen erg vervelend. 
Het valt ons op dat er op maandag en woensdag wel sieraden 
(ketting, oorbellen) gedragen worden. Dat geeft veel oponthoud. 
Oorbellen moeten eruit en weer erin en wij moeten ervoor zorgen 
dat alle juwelen weer bij de eigenaar terecht komt. Dat kost veel 
tijd. Daarom, laat oorbellen en kettingen op maandag en woensdag 
thuis. 
Verder zou het fijn zijn als vooral de kinderen in de onderbouw 
gemakkelijke kleding dragen. Dit i.v.m. het zelfstandig omkleden.  
 
CITO 
De toetsen zijn gemaakt. We zijn intern de resultaten aan het 
bespreken en gaan de rapporten schrijven. 
De kinderen krijgen hun rapport voorafgaande aan de rapport 
gesprekken mee naar huis. Dan kunt u rustig de resultaten bekijken. 
De rapportgesprekken worden op maandag 13, dinsdag 14 en 
woensdag 15 februari ingepland. Mocht u voorkeur hebben voor 
dag of tijd dan graag een berichtje aan de leerkracht. 
 
Welkom juf Kim, groep 1b 

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Kim Jalvingh, ik ben 21 jaar oud en afgelopen zomer 

afgestudeerd aan de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo). Met  

veel enthousiasme ben ik na de kerstvakantie gestart met werken 

op de van Royenschool in Schoonoord. Drie dagen in de week, op 

maandag, dinsdag en donderdag, draai ik hier groep 1b. Ik ben met 

veel energie gestart aan deze nieuwe uitdaging en ervaring binnen 

het team van de van Royenschool.  
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In de agenda 
 
10 februari 
Handbaltoernooi 7/8 

 
10 februari  
Rapport mee 
 
13-14-15 februari 
Rapportgesprekken 
 
20 februari 
VO advies gesprekken 
 
25 februari 
Ophalen oud papier 
Fam. Blauw 
Fam. Busker 
Fam. Strijker 
Fam. Levinga 
 
27 februari 
Voorjaarsvakantie 
 
9 maart 
Nieuwsbrief 7 
 
9 maart 
Voorlezen in ’t Drents 
 
16 maart 
Gastles Waterschap 7/8 
 
23 maart 
Excursie Waterzuivering 7/8 
 
24 maart 
Schoolfotograaf 
 
31 maart 
Bezoek Drents Museum  5/6 
 

 



 

Ophalen oud papier 25 februari 
De ouderraad vraagt de hulp van deze ouders voor het ophalen van oud papier. 
 
Fam. Blauw Ismee  groep 1 
Fam. Busker  Emma en Fleur groep 1 
Fam. Strijker Romy groep 3 
Fam. Levinga Charlotte en Timo groep 6/2 
 
Door het ophalen van het oud papier kunnen we van deze inkomsten o.a. Sinterklaas, 
Kerst, het Paasontbijt en andere festiviteiten voor de kinderen bekostigen en organiseren. 
Het ophalen duurt ongeveer twee en een half uur.  
Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen.  
Startpunt achter de supermarkt 8:00 uur. 
Coördinator Sebastiaan Feenstra. 
 
Winter 
Het valt ons op dat kinderen in deze wintermaanden zonder jas naar school komen.  
De kinderen spelen in de ochtendpauze en middagpauze buiten, de kleuters spelen bij 
droog weer zelfs langer buiten,  dat is zonder jas erg koud. Daarom gewoon een jas aan, 
ook als ze in de auto worden gebracht. 
 
Kiss & go 
Hoewel de parkeerplaatsen aan de Brammertstraat vaak vol zijn, willen we toch vragen 
om daar uw kind(eren) op te halen. Als u aan de Sportparklaan geparkeerd staat moeten 
de kinderen de drukke straat oversteken wat gevaar op kan leveren. 
Verder willen we u ook vragen met gepaste snelheid in de Brammertstraat te rijden. 
Kinderen steken soms zelfstandig de weg over en we moeten ongelukken voorkomen. 
 

Volgende nieuwsbrief 
Donderdag 9 maart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


