
Samenwerking Van Royenschool/Kinderwereld – Peuters op school 

In onze vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over de samenwerking tussen Kinderwereld en  

onderwijsstichting Arcade. Om wat duidelijker aan te geven wat dit inhoudt voor de Van Royenschool,  

is er een flyer ontwikkeld. Deze zullen jullie binnenkort in de brievenbus vinden, maar wordt ook als  

bijlage met deze nieuwsbrief meegestuurd. Hierop is bijvoorbeeld te lezen dat Kinderwereld bij ons op 

school ook peuterwerk organiseert, ook voor kinderen die niet naar de opvang gaan. De flyer is zeer  

informatief, dus lees hem zeker even door en zegt het voort. 
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Gezamenlijke MR-vergadering scholengroep 

Dit schooljaar wordt er hard gewerkt aan het strategisch beleidsplan 2019-2023 en aan het schoolplan 

2019-2023. Het strategisch beleidsplan is op stichtingsniveau en het schoolplan is op schoolniveau.  

In deze plannen wordt uitgewerkt hoe wij de komende jaren zullen gaan werken en hoe we ons  

onderwijs gaan verbeteren. Om hiervoor voldoende input te krijgen op stichtingsniveau, is er een  

gezamenlijke MR-vergadering geweest. Voor onze school halen we de input daarnaast ook nog uit het 

ouderpanel. 

Nieuwe leerlingen 

We hebben de afgelopen weken enkele nieuwe leerlingen mogen verwelkomen.  

Ilda Foric is 25 juli vier geworden, Merhawi Kidane Tesfay is 1 oktober vier  

geworden en Noa Eggens is 4 oktober vier geworden. Allemaal nog van harte  

gefeliciteerd en heel veel plezier bij ons op school! 
 

Fietsenkeuring 
Het duurt nog even, maar dinsdag 13 november vindt op school de fietsenkeuring plaats. Omdat er  

een vakantie tussen zit, gaat de informatie over deze fietsenkeuring vast met deze nieuwsbrief mee.  

Zo hebben jullie thuis genoeg tijd op te zorgend dat de fietsen in orde zijn. 

In de bijlage is te lezen waar de fiets aan moet voldoen, ook krijgen de kin-

deren vandaag dit zelfde formulier op papier mee naar huis. 



Oud papier 10 november 

 
Voor het halen van oud papier zijn wij 

hulp nodig van de volgende ouders:  

 

 Rick & Niek Feenstra 

 Twan Zwiers 

 Maya & Lynn de Waard 

 Daan Hummel 

 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor  

vervanging  
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Belangrijke data:  

 

29 oktober: hoofdluiscontrole 

29 oktober:  politie groep 5/6 en 7/8 

31 oktober:  groep 1/2 voorstelling 10.45 uur 

5 november: groep 5/6 voorstelling 10.00 uur 

5 november: groep 7/8 Drents Museum  

             9.45 uur—12.45 uur 

8 november: schoolontbijt 

 

 

Bijlage:  

 

Peuters op school 

 

Fietsenkeuring 

Kinderboekenweek 

Afgelopen twee weken hebben we gewerkt over het onderwerp “Vriendschap” van de Kinderboeken-

week. Tekendocente Inge Hobers is bij ons op school in alle groepen geweest om op een creatieve  

manier met vriendschap en samenwerking bezig te zijn. De resultaten hangen door de hele school en zijn 

zeker de moeite waard om te bekijken! Als afsluiting waren er studenten van het Terra College met  

verschillende dieren bij ons op school. Deze dieren werden per groep geaaid en de kinderen hebben van 

alles over de dieren geleerd. Een geslaagd project! Meer foto’s zijn te vinden op Facebook. 

 
      

                                 

 

 

 

 

 


