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Oudergesprekken
De Cito-toetsen zijn zo goed als afgerond, dus komt de periode van analyseren en het schrijven van de
rapporten. Ook zullen natuurlijk de resultaten weer met jullie besproken worden. De oudergesprekken
staan gepland op dinsdag 12 en donderdag 14 maart. Wij willen het graag uiterlijk 15 februari weten als
jullie op 1 van deze avonden verhinderd zijn. Ook mogen jullie aangeven of jullie overdag de gesprekken
wel willen voeren. Stuur bij verhindering of het aangeven van uw voorkeur even een mail naar de desbetreffende leerkracht. Na de vakantie maken wij dan onze planning en krijgt u de uitnodiging.

Oud papier

Belangrijke data:

Voor het halen van oud papier op zaterdag 23 februari zijn wij hulp nodig van de
volgende ouders/verzorgers:

Woensdag 13 februari:



Lars Stevens



Robine Braam



Jesse Koops



Milan Bakker

Bij verhindering graag zelf zorgen voor
vervanging.

10.45 uur groep 3/4 voorstelling
Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari:
VOORJAARSVAKANTIE
Maandag 25 februari:
13.15— 15.15 Hoofdluiscontrole
13.15— 14.15 Groep 7/8 Schoolpreventieplan:
verslaving
19.30— 21.30 MR-vergadering
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Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van de Burg. Van Royenschool,
Ook in 2019 kunt U ons op de school tegenkomen. Wij zijn Claudia Bergsma, Jorien Lubbers en Daan
Heuver. Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- en/
of opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder vallen bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen, overgewicht, boze buien, opvallend of druk
gedrag op school/thuis, pesten, maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als u daar
behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider ouders ook in contact met ons
brengen.
Opbouwwerker Daan is wekelijks aanwezig op school voor het beantwoorden van vragen met betrekking
tot opvoeden en opgroeien. Daan komt ook op huisbezoek om kennis te maken of om bij te praten, ook
als er niet direct iets aan de hand is. Daarnaast kunnen wij allen op vraag van ouders en/of professionals
aanwezig zijn.
Hartelijke groeten,
Claudia, Daan en Jorien.

Jorien Lubbers
Jeugdverpleegkundige
0882460246
j.lubbers@ggddrenthe.nl

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
0852735256
cbergsma@mwcoevorden.nl

Daan Heuver
Opbouwwerker
0633133269
dheuver@mwcoevorden.nl

