
NIEUWSBRIEF 

Start schooljaar 
We zijn het schooljaar goed gestart en we zijn blij om te zien dat alle kinderen weer gezond en wel 
op school zijn. We gaan er weer een fantastisch jaar van maken met elkaar. 

Even voorstellen 
Een nieuw schooljaar, een nieuw gezicht op de Van Royenschool. Ik zal me even voor-
stellen: mijn naam is Marion Mencke en ik woon in Noord-Sleen samen met mijn man. 
We hebben twee volwassen dochters die inmiddels al het huis uit zijn. Ik heb 39 jaar 
als leerkracht gewerkt op verschillende scholen binnen Arcade. Maar vanaf nu ga ik me 
vooral richten op individuele kinderen die ik extra aandacht en hulp kan bieden wan-
neer dit nodig is. Op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend werk ik 
als onderwijsassistent. Op dinsdagmiddag werk ik als tekendocent. Naast mijn werk 
heb ik een atelier voor teken- en schilderkunst. Dat ik hier op school ook tekenles mag 
geven aan alle kinderen vind ik heel erg leuk. Ik leer de kinderen verschillende tech-
nieken en we kijken naar het werk van andere kunstenaars. Kinderen kunnen zich ui-
ten in hun tekeningen, maar ze leren ook dat iedereen anders is. Ik heb inmiddels kennisgemaakt met 
alle kinderen en leerkrachten en heb heel veel zin om hier aan het werk te gaan. De Van Royenschool 
is een prachtige school met een heel prettig en deskundig team. Een school om trots op te zijn! Harte-
lijke groet, juf Marion. 

Interim intern begeleider 
I.v.m. ziekte van Hetty, de ib’er (intern begeleider) van zowel de Akker in Sleen als 
de van Royenschool in Schoonoord, zal ik, Froukje van den Berg, haar tijdelijk vervan-
gen. Ik ben 30 jaar werkzaam in het primair onderwijs, en daarvan het grootste ge-
deelte werkzaam geweest als ib’er, al heette het in de eerste jaren nog niet zo. Ik 
woon in Dronten samen met mijn man, onze kinderen Marleen en Thijs en onze hond 
Gijs. In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag. Ik ben op woensdag of vrijdag,  
afwisselend op school aanwezig.  

Informatieavonden 
De informatieavonden staan voor de deur en als school vinden we het wel belangrijk om die in aange-
paste vorm door te laten gaan. Vanwege de coronamaatregelen mag er één ouder per kind naar de  
informatieavond komen. 

 
We vragen u vriendelijk om de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen: handen desinfecteren bij de 
ingang en anderhalve meter afstand houden. Wilt u de leerkracht laten weten als u bent verhinderd? 
Alvast bedankt! 

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

Schooljaar 2020-2021 
Nr. 1, 20 augustus 

Onder voorbehoud van typefouten. 

Groep 1: maandag 24 augustus om 19.00 uur 
Groep 2: maandag 24 augustus om 19.45 uur 
Groep 3: dinsdag 25 augustus om 19.00 uur 
Groep 4: dinsdag 25 augustus om 19.45 uur 

Groep 5: dinsdag 1 september om 19.00 uur 
Groep 6: dinsdag 1 september om 19.45 uur 
Groep 7: woensdag 2 september om 19.00 uur 
Groep 8: woensdag 2 september om 19.45 uur 



Cito-toetsen 
De komende tijd worden de cito-toetsen afgenomen om een goed beeld te krijgen waar de kinderen nu 
staan. De normeringen van de toetsen zijn door cito aangepast vanwege alle corona-perikelen. In de 
oudergesprekken van eind september zullen we dit met u bespreken. 

Klassenouders 
We zijn voor alle groepen op zoek naar een  
klassenouder die het aanspreekpunt is voor de 
leerkracht voor bijvoorbeeld het regelen van au-
to’s naar een uitje of als er snel informatie naar 
de groep moet. Lijkt u dit leuk om te doen? 
Neem dan even contact op met de leerkracht van 
de desbetreffende groep of stuur een mailtje 
naar: directie@vanroyenschool.nl 

Aanwezigheid directie 
Directeur Astrid Eenkhoorn: dinsdagmiddag en donderdagmorgen 
Locatiecoördinator Dennis Schmeier: maandag en donderdag (hele dagen) 
 
Vanwege studie en vergaderingen kan het wel eens voorkomen dat de directie op bovengenoemde tij-
den niet aanwezig kan zijn. In spoedgevallen is de directie bereikbaar. Laat in dat geval een telefoon-
nummer achter op school. 

Gymleerkracht 
Op woensdag krijgen de kinderen les van een 
vakleerkracht in de sporthal van Schoonoord.  
Vorig jaar was dit Niek Welleweerd maar door 
interne verschuivingen binnen de organisatie  
hebben we voor komend schooljaar Daan Ooster-
huis als vakdocent. Hier zijn we als school heel 
erg blij mee. We wensen Daan veel plezier met 
de gymlessen voor onze school. 

Bekijk ook onze website en SchoolApp: 
 

www.vanroyenschool.nl 
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Hoi! 

Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus 2020 organiseren we in Bosbad Noord-
Sleen toch nog een Zwem4daagse!                                                                                                                                    
Wel een kleine beetje aangepast, maar zeker weer heel sportief en gezellig.                                                                                                                                                                                                                                                      

Iedere avond tussen 18.00 tot 19.00 uur kun je, als je minimaal je A-diploma hebt en niet ouder dan 
17 jaar bent, je baantjes komen zwemmen. De Zwem4daagse duurt 5 dagen, en je zwemt minimaal 
vier van de vijf avonden 250 meter (10 banen) om de medaille te verdienen.                                                             
Ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en andere supporters zijn van harte welkom, maar worden wel 
verzocht buiten de groene hekken te blijven en de 1,5 meter afstand in acht te nemen. De kiosk is 
elke avond geopend, dus zij kunnen heerlijk op het terras zitten onder het genot van bijv. een lekker 
kopje koffie.                                        

Op maandag en woensdag is er rond 19.15 uur nog een leuke activiteit, waaraan alle kinderen, die 
deelnemen aan de Zwem4daagse, mee kunnen doen.                                                                                                 
Maandag 24 augustus is dit Schatduiken en woensdag 26 augustus de Luchtbeddenrace*.                                  
Vrijdag 28 augustus (of donderdag 27 augustus als je dan al 4 avonden hebt gezwommen en er 
vrijdag niet bij kunt zijn) krijg je gelijk na het zwemmen je medaille en vrijdagavond is het DISCO-
avond*! 

Meedoen? Lees dit even goed!                                                                                                                                
Vanaf 13 augustus kan er een ticket gekocht worden via het reserveringsysteem op onze site 
(www.bosbadnoordsleen.nl – knop ‘Tickets Zwem4daagse’ ). Als je maandag 24 augustus wilt 
starten koop je een Zwem4daagse ticket voor 24-8 een als je dinsdag 25-8 wilt starten, koop je een 
ticket voor 25-8. De kosten om deel te nemen zijn 8 euro (incl. reserveringskosten).                                                                                                                                                                    
Er kan ook voor meerdere kinderen tegelijk besteld worden;  kies dan bij ‘aantal’ het aantal 
deelnemers dat je wilt opgeven en vul bij ‘naam’ de voornamen van alle deelnemers in!                                                                                                                                                                 
Elke avond neem je je uitgeprinte ticket mee, welke je laat afstempelen bij het bad, nadat je je 
banen hebt gezwommen. Deze bewaar je en als je er 4 stempels op hebt verzameld, dan kun je die 
donderdag of vrijdag inleveren om je medaille in ontvangst te nemen.                                                                                                                                                                                                              
De eerste avond dat je komt (maandag of dinsdag), wordt je gevraagd voor de hoeveelste keer je 
meedoet. Het is handig om, als je dit niet zeker meer weet, dat van te voren even op te zoeken.                     
En als laatste: zorg dat je op de hoogte bent van de corona-maatregelen die gelden in ons bad. 
www.bosbadnoordsleen.nl/maatregelen-corona/ 

Als je ouders/verzorgers, buurvrouw, tante, etc, ook graag willen zwemmen voor een medaille, dan 
kan dat. Zij moeten minimaal 4 x 20 baantjes zwemmen en kunnen dit die week ‘s ochtends tussen 
7.00 uur en 10.00 uur of op maandag- of donderdagavond tussen 19.30 uur en 20.15 uur komen 
doen. Meer info over hoe dat precies in z’n werk gaat, kunnen ze inwinnen bij het bad personeel of 
door een mailtje te sturen naar info@bosbadnoordsleen.nl. 

Ben jij erbij? 
 
Groetjes, 
Team Bosbad Noord-Sleen      

*bij slecht weer, gaat deze activiteit niet door. 


