
 

Kinderboekenweek  
 

 
 
Van 5 t/m 16 oktober was het Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema Gi-Ga-
Groen. Tijdens de opening van de Kinderboekenweek mochten de kinderen raden 
wie de gemaskerde voorlezer was. Alle juffen hebben hierbij een stukje 
voorgelezen. De kinderen hebben vervolgens geraden welke juf achter welk 
masker schuil ging. Bij de ene juf was dat meteen duidelijk, bij de andere juf was 
dat toch wat lastiger. 
 

  
 

Verkeersveiligheid  
Op 10 oktober zijn de fietsen van de leerlingen van onze school gecheckt. Een van 
de punten op de checklist was de aanwezigheid van fietsverlichting. Het wordt 
weer later licht en eerder donker. En soms kunnen mist en regen het zicht nog 
minder maken. Wilt u als ouder uw zoon/dochter helpen herinneren om de 
fietsverlichting aan te zetten? Daarnaast willen we u vragen om te denken om uw 
snelheid wanneer u met de auto bij school aankomt en wegrijdt, zodat een 
leerling die minder goed zichtbaar is in het donker toch op tijd gezien wordt.  
 
 

In de agenda 
 
11 november 
Sint Maarten 
 
18 november 
Brandweer op school 
 
23 november 
Studiedag team:  
leerlingen vrij 
 
4 december 
Nieuwsbrief 4 
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Even voorstellen.. 
Mijn naam is Bibian de Jonge. Ik woon in Emmen, waar ik de Pabo 
studeer op NHL Stenden. Ik ga mijn eindstage lopen op de maandag, 
dinsdag en woensdag in groep 3/4. In mijn vrije tijd ben ik 
zaterdagochtend te vinden in het zwembad Aquarena. Waar ik zwem bij 
de Reddingsbrigade Zuid-Oost Drenthe. Verder vind ik het leuk om te 
lezen, te wandelen en gezelschapspellen te spelen. Ik verheug mij op een 
leuke leerzame tijd in groep 3/4.  
 
 
 
 

 

 
Studiedag woensdag 23 november 
Op woensdag 23 november heeft het team van de van 
Royenschool een studiedag. Alle leerlingen zijn die dag vrij. De 
studiedag zal in het teken staan van de nieuwe methode 
STAAL voor spelling en taal die dit schooljaar wordt 
geïmplementeerd.  
 
 
 

 

Voor in de agenda 
Alvast om in de agenda te noteren: de datum voor schoolkamp van groep 7/8 is veranderd naar maandag 
19 juni t/m woensdag 21 juni. De eindfilm voor groep 7/8 zal op maandag 5 juni opgenomen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


