Nieuwsbrief O.B.S. Burg. S.J. van Royen
Sportparklaan 20, 7848 BB Schoonoord
0591-386212, directie@vanroyenschool.nl
Schooljaar 2021-2022 nieuwsbrief 9 – 14 december

Agenda
Vrijdag 17 december:
Woensdag 12 januari:
Week 3 – 17 januari:

Kerstontbijt
Groep 7/8 voorstelling Atlas Theater Emmen
CITO-toetsen

Directie/IB aanwezig
Woensdag 15 december:
Marlies
Donderdag 16 december: Petra (ochtend)
Woensdag 22 december:
Petra
Donderdag 23 december: Ageeth (IB)
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig.

Kerstfeest
Er moet even een bericht uit de vorige nieuwsbrief aangekaart worden. Wij hebben in die nieuwsbrief
aangegeven dat op woensdag 22 december het kerstdiner zou zijn van 18.00 – 19.00 uur. Dit kan natuurlijk
niet want na 17.00 uur mogen er geen activiteiten meer plaatsvinden. Het idee was nu om er een
Kerstontbijt van te maken op donderdag 23 december.
Nu verschijnen in de media de berichten dat de Kerstvakantie toch een week vervroegd gaan worden.
Omdat wij toch graag samen willen ontbijten, gaan we dit nu doen op vrijdag 17 december. De kinderen
hoeven dan thuis ook niet te ontbijten.
We redden het deze week niet meer om ook de kerstbakjes nog te maken. Er zijn namelijk nog diverse
lessen en toetsen die afgerond moeten worden. Zoals het er nu uitziet, zal dit jammer genoeg dit jaar
komen te vervallen.

Vervroegde Kerstvakantie
Vanuit de media horen we dat de Kerstvakantie een week vervroegd gaat worden op de basisscholen.
Vanavond zullen alle details uitgelegd worden op de persconferentie. We hopen u morgen te informeren
over de consequenties voor de leerlingen.

Oud papier
De eerstvolgende datum voor het ophalen van het oud papier is zaterdag 22 januari. Voor deze datum
staan de ouders/verzorgers van de volgende kinderen op de lijst: Hannah Vogelvanger, Joas van der
Spoel, Anna van Dijk en Lars Stevens.
Wij zouden het fijn vinden dat ouders die op de lijst staan ook echt komen helpen en als ze niet kunnen
dat ze dan ruilen. Er wordt heel veel geld mee opgehaald dat ten goede komt aan alle activiteiten voor
de kinderen. Consequentie van het niet helpen is dat de vrijwillige schoolbijdrage omhoog moet.

Juf Gonda
Juf Gonda is nog herstellende en dit heeft volgens de bedrijfsarts nog wel even tijd nodig. Daarom zal juf
Annemarie na de kerstvakantie les blijven geven aan groep 7/8. Op dit moment is nog niet duidelijk
wanneer de bedrijfsarts zal adviseren dat juf Gonda haar werkzaamheden weer op kan pakken.

Fijne feestdagen
Via deze weg willen we alle ouders/verzorgers en alle kinderen een heel fijne vakantie wensen met
mooie en gezellige feestdagen. We hopen iedereen in 2022 weer in goede gezondheid terug te zien.

