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Rapport en rapportgesprekken 

Op vrijdag 28 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis.  

De rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7 staan gepland op maandag 2 maart en dinsdag 3 maart 2020. 

U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging.  

Op maandag 9 maart vinden de verwijzingsgesprekken voor groep 8 plaats.  

Bijlagen 

 Informatie Rots & Water van Maatschappe-

lijk Welzijn Coevorden 

 Informatie logopedie 

Schoolklas op wielen 

De gymnastiekles van groep 7/8 was maandag wel heel bijzonder. De leer-

lingen mochten namelijk zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. 

En dat viel nog niet mee!  

Mathijs begeleidde de leerlingen, samen met Youri. Ook werd er een balspel 

voor blinden gedaan en een partijtje zitvolleybal. Een heel leerzame mid-

dag!  

RTV-Drenthe heeft opnames gemaakt, die afgelopen dinsdag zijn uitgezon-

den op tv, zie https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/156670/Scholieren-in-

Schoonoord-ervaren-zelf-wat-handicap-betekent. 
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Nr. 10, 30 januari 

Oud papier 

De data voor het halen van oud papier staan on-

der het kopje 

‘informatie’ op de 

website. In de 

SchoolApp kunt u in 

de kalender vinden 

welke ouders er aan 

de beurt zijn. 

Bekijk ook onze website en SchoolApp 

 

 

 

 

 

    

www.vanroyenschool.nl 

Onder voorbehoud van typefouten. 

Uw gegevens 

Is uw mailadres onlangs gewijzigd? Heeft u een 

nieuw telefoonnummer? Het is voor ons van be-

lang om de juiste gegevens van ouders te heb-

ben in onze administratie. Wilt u wijzigingen 

doorgeven aan de leerkracht of aan de directie: 

directie@vanroyenschool.nl   
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Rots en Water  
'De weerbaarheidstraining van deze tijd' 

Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) biedt de training Rots en Water voor kinderen aan. Kinderen die niet zo 
goed voor zichzelf op kunnen komen, kunnen zich opgeven. Maar de training is juist ook gericht op iets te assertieve 
kinderen. 

Door fysieke oefeningen te doen, worden vaardigheden verbeterd. Rots en Water leert kinderen beter te luisteren 
naar hun lichaam en gevoel. Zij leren vanuit rust op zichzelf te vertrouwen en vanuit daaruit te handelen. 

Ook gaat het over samenwerken, vriendschap en (non- verbale) communicatie. Rots en Water is een wetenschappelijk 
bewezen (anti-pest) methodiek. 

Een fundamenteel thema van Rots en Water is het voorkomen van pesten en het aanpakken van pestgedrag. Hierbij 
wordt de hele groep betrokken. De focus ligt niet op de gepeste of de pester. 

De onderwerpen van Rots en Water zijn onder andere:  

 Sterk staan, zelfverzekerdheid 

 Grenzen voelen, aangeven en respecteren 

 Ontspannen in lijf en hoofd 

 Omgaan met groepsdruk en pestgedrag 

Start: voorjaar 2020 (8 lessen) 

Voor wie: onderbouw, groep 3, 4 en 5 

Tijd: 15.45 – 16.45 uur 

Locatie: speellokaal Brede school (onder voorbehoud) 

Kosten: gratis 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar cbergsma@mwcoevorden.nl of door te bellen naar 085 - 2735256. 


