
Schoolkalender 
 

Vandaag is het dan zo ver, de kalender voor dit schooljaar ligt klaar om mee te geven aan de oudste  

leerlingen. In de kalender staan alle activiteiten waarvan de data bekend waren. Tussendoor zullen  

soms nog enkele activiteiten worden toegevoegd, deze kunt u dan lezen bij de nieuwsbrief. Naast deze 

activiteiten, is er ook allerlei belangrijke informatie te vinden op de achterzijde van elke maand. Zeker  

de moeite waard om bij de hand te houden. 
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Arcade en Kinderwereld slaan handen ineen 
 

In Coevorden huis aan huis van afgelopen zondag staat een mooi bericht over de samenwerking  

tussen Onderwijsstichting Arcade en Kinderwereld. Zij slaan de handen ineen en willen de komende  

jaren steeds meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten om te zorgen voor een doorgaande lijn in de  

ontwikkeling van kinderen. Op de Van Royenschool hebben we opvang en onderwijs natuurlijk al onder 

één dak, in dit artikel wordt de samenwerking kort toegelicht. 

Nieuwe website 
 

Zoals u in de extra Nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaan komende vrijdag (5 oktober) de nieuwe  

websites voor alle vier onze scholen de lucht in.  

Dit betekent dat de oude website niet meer beschikbaar is. Daardoor ook de foto’s niet meer. Als u  

nog foto’s  wilt downloaden, dan kan dit  tot uiterlijk a.s. donderdag  Vrijdag is de oude website niet  

meer beschikbaar. 

Boeken van de bieb op school 

De uitleen van de boeken van de bieb op school is weer gestart. We hebben op de dinsdagochtend en 

donderdagochtend een moeder die de boeken van de kinderen wil scannen, waarvoor dank! Zo kunnen 

de kinderen op school weer gebruikmaken van de boeken uit de bieb. Ook mogen de kinderen weer 

boeken mee naar huis nemen. Deze boeken moeten na drie weken wel weer mee naar school, de kin-

deren kunnen dan weer een nieuw boek uitzoeken. Willen jullie de kinderen hieraan helpen herinneren? 

Voorstellen stagiaire 

Ik ben Niels Kuipers, 17 jaar en woon in Aalden. Ik ben een 1e jaars student aan de 

Pabo in Emmen. Ik ga dit jaar elke dinsdag en af en toe een week stage lopen op deze 

school. De sport die ik speel is voetbal , ik speel in de jo19-1 van vv Sweel  ook geef 

ik  de jo9-1 van vv Sweel training. 

 

Met vriendelijke groet, 

Niels Kuipers 



Ouderpanel 

 
Op dinsdagavond 16 oktober staat weer een ouderpanel op de agenda. Voor dit ouderpanel gaan  

vandaag de uitnodigingen mee naar huis. Ook dit jaar is er weer uit elke groep van twee leerlingen een 

ouder uitgenodigd. We hopen dat alle genodigden kunnen komen, zodat dit ouderpanel net zo zinvol  

en interessant wordt als het vorige! 

Oud papier 6 oktober 

 

Voor het halen van oud papier zijn wij 

hulp nodig van de volgende ouders:  

 

 Ilda en Ena Foric 

 Noa, Dyon, Zoe Regtop 

 Kai Alserda 

 Syenna Alting 

 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor  

vervanging  
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Belangrijke data: 

 

Dinsdag 16 oktober:  

 

Zakelijke Ouderavond: 19.00 uur - 19.30 uur 

Ouderpanel: 19.30 uur - 21.00 uur 

 

Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 

 

 
 

Bijlage 

Klassenouders 

 
De klassenouders voor dit schooljaar zijn bekend. In groep 1/2 zal Amela Turkanovic (moeder Denny) 

helpen wanneer nodig. Voor groep 3/4 gaan Christa Vedelaar (moeder Renske & Elyse) en Laura Kwant 
(moeder Lynn) deze taak op zich nemen. Voor groep 5/6 zal Bianca Ossel (moeder Kai) de klassenouder 

zijn en voor groep 7/8 zal Karin Radema (moeder Sterre) klassenouder zijn. Wij willen jullie allemaal  

hartelijk bedanken voor jullie aanmeldingen! 


