
NIEUWSBRIEF 

Weer naar school! 
Afgelopen maandag mochten we eindelijk weer de eerste kinderen 
verwelkomen op school. De groepen 1, 3, 5 en 7 waren als eerste aan 
de beurt en op dinsdag de groepen 2, 4, 6 en 8. De leerkrachten von-
den het erg fijn dat ze weer ‘gewoon’ in de klas les konden geven. De 
overgang van thuisonderwijs naar fysiek onderwijs op school is soepel 
verlopen. We zien dat ouders zich keurig aan de afspraken houden en 
dat kinderen geregeld hun handen wassen en bewust zijn van de situa-
tie en hier zoveel mogelijk, waar mogelijk, naar handelen. Via deze 
weg willen we jullie bedanken voor de medewerking om het voor ons 
allemaal zo veilig mogelijk te maken. Graag wel even aandacht voor 
het volgende: er is om 8.15 uur geen pleindienst omdat de kinderen zo 
laat mogelijk op school verwachten. We verwachten de kinderen rond 
8.25 uur op school. Wilt u hier rekening mee houden? Alvast bedankt! 

Chromebook en schoolspullen 
We snappen dat het een vreemde en lastige situatie is voor kinderen om steeds het Chromebook en 
andere spullen mee te nemen naar school. Wilt u er daarom op toezien dat de Chromebooks opgela-
den mee worden genomen naar school. Ook andere spullen, zoals etui en werkboeken graag in een tas 
meegeven zodat de kinderen op school ook gewoon aan het werk kunnen. Dank u wel! 

OBS Burgemeester S.J. van Royen 
Sportparklaan 20, 7848 BB Schoonoord, 0591-381262, directie@vanroyenschool.nl 

Schooljaar 2019-2020 
Nr. 15, 14 mei 2020 

Bekijk onze website en SchoolApp 
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Oud papier 
De data voor het halen van oud papier staan  
onder het kopje ‘informatie’ op de website. In 
de SchoolApp kunt u in de kalender vinden welke 
ouders er aan de beurt zijn. Het oud papier 
wordt in deze tijd gewoon gehaald. 

Rooster 
Na het Hemelvaartweekend gaan de kinderen in 
principe gewoon weer om en om naar school zo-
als we dat ook in deze periode doen. Mocht het 
kabinet de komende tijd andere besluiten nemen 
dan zullen wij het gaan aanpassen. Voor nu ziet 
het rooster voor de twee weken na Hemelvaart 
er als volgt uit: 
 
maandag 25 mei:  groepen 1, 3, 5 en 7 
dinsdag 26 mei:   groepen 2, 4, 6 en 8 
woensdag 27 mei: groepen 1, 3, 5 en 7 
donderdag 28 mei: groepen 2, 4, 6 en 8 
vrijdag 29 mei:  groepen 1, 3, 5 en 7 
maandag 1 juni:  kinderen vrij!  
    (2e pinksterdag) 
dinsdag 2 juni:  groepen 1, 3, 5 en 7 
woensdag 3 juni:  groepen 2, 4, 6 en 8 
donderdag 4 juni  groepen 1, 3, 5 en 7 
vrijdag 5 juni:  groepen 2, 4, 6 en 8 
 

Cito’s  
Zoals u wellicht heeft gelezen in de 
brief (van 22 april) van onze onder-
wijsstichting Arcade zullen we tot 
aan de zomervakantie geen Cito-
toetsen afnemen. Deze toetsen wor-
den uitgesteld tot eind september. Cito is op dit 
moment druk bezig om de normeringen hierop 
aan te passen. 

 


