
NIEUWSBRIEF 

Groepenverdeling schooljaar 2020-2021 
We hebben de formatie voor komend schooljaar rond. Hieronder de verdeling van de groepen: 

 
 

 

 

 

 
Op donderdag zullen juf Mia en juf Thera om de week de groep gaan draaien. 
 
Juf Marije keert terug van haar zwangerschapsverlof. Welkom terug, juf Marije! 
 
Vooral in het begin van het schooljaar zullen op maandagmiddag de groepen 3,4,5 en 6,7,8 nog  
worden gecombineerd omdat juf Gonda dan vrij is. Gedurende het schooljaar zal dit niet meer zo zijn 
en gaan we helemaal werken volgens bovenstaand schema. 
 
Rija (administratie) en Arie (conciërge) zullen ook komend schooljaar aan onze school verbonden zijn. 
Jantje zal de tussenschoolse opvang weer voor haar rekening nemen. Hopelijk kan Jantje haar andere 
taken ook weer oppakken. Dit is echter nog afhankelijk van de (corona)maatregelen. De directie zal 
weer bestaan uit directeur Astrid Eenkhoorn en locatiecoördinator Dennis Schmeier. 
 
Voor het aankomende schooljaar zijn we blij u te melden dat we voor maandagmorgen, dinsdag (hele 
dag) en donderdagmorgen een onderwijsassistent gaan aannemen om de leerkrachten en leerlingen 
extra te ondersteunen. Wie deze taak zal vervullen laten we te zijner tijd weten. 
 
Onze intern begeleider Hetty Buijtenhuijs is vanwege gezondheidsredenen helaas voorlopig afwezig. 
Heeft u onlangs nog contact gezocht met Hetty of heeft u vragen? Neem dan contact op met de  
directie:  directie@vanroyenschool.nl of 0591-381262 

Rapporten 
De kinderen krijgen volgende week hun rapport mee naar huis. Vanwege de 
coronacrisis en het gebrek aan (toets)gegevens zal dit een aangepast rapport 
zijn. Eventuele oudergesprekken zijn op aanvraag van leerkracht of ouders. 
Wenst u nog een gesprek dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht. Dit zal 
een telefonisch gesprek worden vanwege de huidige maatregelen.  

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

Schooljaar 2019-2020 
Nr. 17, 18 juni  
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www.vanroyenschool.nl 

Onder voorbehoud van typefouten. 

Schooljaar 2020-2021 
We hopen dat we het nieuwe schooljaar weer normaal kunnen gaan draaien zoals 
we dat ook voor de crisis deden. We zijn echter afhankelijk van de richtlijnen van 
het RIVM en de ontwikkelingen in en na de zomervakantie. Zodra we hier meer in-
formatie over kunnen geven zullen we u hierover berichten. 

Halen en brengen 
Wilt u bij het brengen en halen van kinderen rekening houden met de mensen die vlakbij school  
wonen? Dus gelieve geen straten, opritten, tuinen e.d. te blokkeren. Alvast bedankt!   

  Maandag 
 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2 Juf Thera Juf Thera Juf Mia Juf Mia/Juf Thera Juf Thera 

Groep 3-4 Juf Carolien Juf Anke Juf Carolien Juf Carolien Juf Carolien 

Groep 5-6 Juf Marije Juf Marije Juf Anke Juf Anke Juf Marije 

Groep 7-8 Juf Gonda Juf Gonda Juf Gonda Juf Gonda Juf Gonda 
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