
 

 
Rapporten en portfolio 
De rapportgesprekken zijn geweest daarom kunnen alle 

portfolio’s weer mee naar school. Dan kunnen we daar weer 

interessante dingen aan toevoegen.   

 

Pauzehap(je) 
Wij willen graag weer aandacht vragen voor het tussendoortje. 

De afspraak die we hebben gemaakt is dat er fruit (of een 

boterham) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mee 

naar school gaat.  

Alleen op woensdag mag er een koekje mee. We willen ook 

graag een gezonde lunch. Bewaar de snoepjes voor thuis. 

 
Voorstellingen en uitstapjes 
Er staan deze maand allerlei voorstelling op het programma. 

Vrijdag 10 maart gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar de 

Smeltkroes om de voorstelling  “Liedjestovenaar in het 

Toverbos” te bekijken.  

Dinsdag 14 maart gaan de kinderen van groep 7 en 8 ook naar 

de Smeltkroes naar de voorstelling  “Zoet Water”. 

Voor deze voorstellingen wordt via de klassenouder vervoer 

gevraagd. 

Behalve voorstellingen worden er deze maand ook gastlessen 

verzorgd. De volgende gastlessen staan op de planning. 

Groep 5 en 6 krijgen een gastles over de natuur.   

In groep 7 en 8 wordt er door het waterschap een gastles 

gegeven over water. Aansluitend gaan de kinderen van groep 7 

en 8 een week later naar de waterzuivering om te zien hoe dat 

werkt. 

Ook daarvoor zal via de klassenouder vervoer geregeld worden. 

Aan het eind van de maand op 31 maart gaan groep 5 en 6 op 

bezoek bij het Drents Museum.  Het vervoer gaat per bus.  

 

Schoolfotograaf 
Vrijdag 24 maart komt foto Koch voor de schoolfoto’s. 

Ook broertjes en zusjes die (nog) niet naar school gaan mogen 

ook op de foto. We starten om half 9. Het is dan handig dat, 

mocht u dit graag willen, u met de jongste kinderen op school 

bent.  
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In de agenda 
 
10 maart 
Voorstelling 1/2 
Smeltkroes 
 
14 maart 
Voorstelling 7/8 
Smeltkroes 
 
16 maart 
Gastles natuur 5/6 
 
16 maart 
Gastles Waterschap 7/8 
 
20 maart 
OR vergadering 
 
23 maart 
Excursie Waterzuivering 7/8 
 
24 maart 
Schoolfotograaf 
 
31 maart 
Bezoek Drents Museum  5/6 
 
Volgend nieuwsbrief 
6 april 
 
Oud papier 
8 april 



 

Bericht van de MR 
De MR heeft op 7 februari vergaderd. Dit was een gezamenlijke vergadering van alle 

MRen van de drie scholen uit onze scholengroep. 

Aan de orde kwamen o.a. 

* het vakantierooster 2023/2024 

* Op 17 maart komt de Raad van toezicht op kennismakingsbezoek op alle drie  

   de scholen 

* Er is een nieuwe CvB (bovenschoolse directeur) : Sjoerd van Slageren 

* de tevredenheidspeilingen 

* de ontwikkelingen van de nieuwbouw van de scholen in Schoonoord 

* de schooltijden 

Hebt u vragen opmerkingen of tips voor de MR? U kunt dit kenbaar maken bij de 

leden of een mailtje sturen naar mr-royen@sg-owsa.nl.  

 
Welkom juf Monica 
In groep 1b is juf Monica van der Veen gestart. 
Zij zal maandag, dinsdag en woensdag aanwezig zijn. Op donderdagochtend en 

vrijdagochtend is juf Grietje aanwezig. 

 

Scholengroep bezoek Raad van Toezicht en oud papier 8 april. 
Vrijdag 17 maart komt de Raad van Toezicht een bezoek brengen aan onze 

scholengroep. Ze zullen in de ochtend op elk van onze drie scholen sfeer komen 

proeven en een inkijkje in ons onderwijs krijgen. Het is een bezoek om kennis te 

maken met elkaar. 

Tevredenheidsonderzoeken  
Vanaf 13 maart kunt u een link ontvangen voor het tevredenheidsonderzoek. Dit 

vindt plaats onder alle ouders van onze school en in onze scholengroep. Met dit 

onderzoek willen we een goed beeld krijgen van wat u van de school van uw 

kind(eren) vindt. De uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder te 

verbeteren. 

Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen een vragenlijst in. Mocht u niet willen dat 

uw kind deelneemt aan dit onderzoek, wilt u dit dan uiterlijk 10 maart aan de 

leerkracht van uw zoon/dochter kenbaar maken.  

 

Nieuwbouw  
Op vrijdag 24 februari is het raadsvoorstel voor de nieuwbouwplannen openbaar 

gemaakt.  

Het college stelt voor om voor het scenario te gaan waarbij er een Multifunctionele 

Accommodatie op de locatie van het sportpark wordt gebouwd, maar wel 

gefaseerd, waarbij de scholen de eerste huisvesting krijgen. 

21 maart 2023 komt het voorstel in de raad en wordt er een besluit genomen. 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
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Ophalen oud papier 8 april. 
De ouderraad vraagt de hulp van deze ouders voor het ophalen van oud papier. 

 

Fam. Strijker Maikey groep 7 

Fam. Kootstra Liv groep 2 

Fam. van de Haar Dani groep 1 

Fam. Kasemier Fleur  groep 1 

 

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. 

 

Tips van de bieb. 
In de bijlage de nieuwe ‘Leeslijst van Matilda’ boordevol leuke leestips voor alle 

leeftijden! 

 

Volgende nieuwsbrief 
Donderdag 6 april 
 
 

 


