
NIEUWSBRIEF 

De eerste weken 

De eerste drie weken van het schooljaar 2020-2021 zijn alweer voorbij. De maand september is aange-
broken en het zomerweer heeft alvast plaatsgemaakt voor regenachtig herfstweer. De leerkrachten en 
kinderen zijn weer hard aan het werk om allerlei nieuwe dingen te leren en om leuke dingen te doen 
in de klas.  
 
 
 

Informatieavonden 
De afgelopen twee weken zijn er weer informatieavonden geweest. Fijn om de  
ouders even weer in de school te mogen ontmoeten. Via deze weg willen we ieder-
een bedanken voor de aanwezigheid en voor het naleven van de coronaregels. 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht. 

Studiedagen/middagen 
Inmiddels heeft het team de eerste studiedag achter de rug. Als er een studiemiddag is dan zijn de  
kinderen om 12.00 uur vrij! Hieronder de studiemiddagen en studiedagen nog even op een rijtje: 
 
maandagmiddag 21 september 2020 
donderdagmiddag 21 januari 2021 
donderdagmiddag 11 februari 2021 
dinsdagmiddag 9 maart 2021 
dinsdag 6 april 2021 (hele dag) 
donderdag 17 juni 2021 (hele dag)  
maandagmiddag 21 juni 2021 
 
De data staan ook in de kalender op de website en in de SchoolApp.  

Contactgegevens 
Krijgt u de nieuwsbrief niet? Heeft u een nieuw telefoonnummer of ander adres? Is u mailadres gewij-
zigd? Geef dit dan aan ons door zodat wij de meest actuele contactgegevens hebben. Alvast bedankt! 

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

Schooljaar 2019-2020 
Nr. 2, 3 september 

Bijlagen 
In de bijlage zitten twee documenten. Deze  
documenten zijn samengesteld door jeugdartsen 
en RIVM. Aan de hand van de beslisboom kunt u  
kijken of een kind met eventuele verkoudheids-
klachten op school mag komen of niet.  
 
Er is een beslisboom voor kinderen van 0-6 jaar 
en van 7-12 jaar.  

Website en SchoolApp 
Bekijk ook onze website: 
www.vanroyenschool.nl  of download onze app 
(SchoolsUnited) in de playstore of appstore. 
 
Heeft u hulp nodig bij het installeren van de 
schoolapp? Neem dan contact op met: 
directie@vanroyenschool.nl en we helpen u 
graag. 
 

Onder voorbehoud van typefouten. 
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