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Start schooljaar 

We zijn het schooljaar goed van start gegaan en zijn blij om alle kinderen weer 
terug te zien. We gaan er samen een leuk en leerzaam schooljaar van maken! 

De schooltijden zijn als volgt:  

8.30—12.00 uur 

13.15—15.15 uur 

Op woensdag gaan alle groepen tot 12.30 uur naar school 

Groep 1/2 is op donderdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.  

Groep 3/4 is op vrijdagmiddag vrij. 

Geen intern begeleider 

Juf Froukje heeft voor de zomervakantie afscheid genomen van onze school. Helaas is er nog geen ver-
vanger gevonden voor haar. Dat betekent dat de school het nog even zonder intern begeleider moet 
doen. Indien nodig kunt u voor leerlingenzorg contact opnemen met juf Astrid. 

Geachte ouders, verzorgers, 

In verband met het vertrek van de locatieleider en het naderende vertrek van Astrid Eenkhoorn zullen wij 

na 1 oktober tijdelijk het management van de drie scholen op ons nemen. De periode tot 1 oktober is 

een overdrachtsperiode, waarin u ons ook al op de scholen kunt aantreffen. Omdat het fijn is om te we-

ten met wie u te maken heeft, stellen wij ons hieronder aan u voor.  

Mijn naam is Petra van de Pauvort. Samen met Jos heb ik drie kinderen van 20,18 en 16 jaar oud en woon 

ik in Zuidlaren. Ik ben al 28 jaar met heel veel plezier werkzaam in het onderwijs; eerst als leerkracht, daar-

na als intern begeleider en sinds 2008 als directeur. Ik hou van rei-

zen, hardlopen en in de tuin werken. Ik zie uit naar het werken met 

de leerkrachten, de kinderen en u als ouders op de drie scholen. 

De linker persoon op de foto ben ik: Marlies Bisschop. Met mijn man 

Robert en onze twee dochters van 15 en 12 jaar woon ik in Veen-

dam. Ik geniet na veel onderwijsjaren nog altijd van het werken op 

school: samen met een team bouwen aan goed onderwijs om kin-

deren een stevige basis mee te geven. In mijn vrije tijd houd ik van 

het lezen van allerlei soorten boeken, wandelen en het maken van 

reizen.  

De komende weken zijn we op de drie scholen om deze goed te leren kennen. Binnenkort laten we u 

weten wanneer we op welke school aanwezig zullen zijn. 

Oud papier 

Zaterdag 28 augustus wordt er weer oud papier opgehaald. 



Vacature MR 

Door het eindigen van de termijn (periode van 3 jaar) van 1 van de zittende ouders in de MR, ontstaat 
er per september een vacature voor de MR. Lijkt het u leuk om mee te 
denken over zaken die de school aangaan wat betreft beleid en wilt u 
graag op een boeiende manier betrokken worden bij de school? Dan no-
digen we u uit om voor woensdag 15 september aanstaande voor 12.00 
uur een mail te sturen naar mr-royen@sg-owsa.nl. N.a.v. het aantal aan-
meldingen, zullen wij als MR al dan niet verkiezingen uitschrijven. Hier-
over ontvangt u persoonlijk bericht.  

Wij hopen op interesse en zien graag uw mail tegemoet! 

Informatieavonden 
 
Binnenkort vinden weer de informatieavonden plaats. Op deze avond vertelt de leerkracht over de 
verschillende vakken en activiteiten die behoren bij de groep. 
Hieronder kunt u lezen wanneer welke groep aan de beurt is. 
 
maandag 6 september om 19.00 uur  groep 1 
maandag 6 september om 19.45 uur groep 2 
 
dinsdag 7 september om 19.00 uur groep 3 
dinsdag 7 september om 19.45 uur groep 4 
 
woensdag 8 september om 19.00 uur groep 5 
woensdag 8 september om 19.45 uur groep 6 
 
woensdag 15 september om 19.00 uur groep 7 
woensdag 15 september om 19.45 uur groep 8 
 
We hopen u allen op deze avonden te zien! 

Gymmen 

We hebben op onze school een nieuwe vakleerkracht voor de gymlessen: juf Maike. Ze zal bijna alle 
gymlessen verzorgen. 

De gymdagen en –tijden zijn als volgt: 

maandag        woensdag 

11.00 uur groep 7-8 juf Gonda    8.30 uur groep 1-2 juf Maike 

13.15 uur groep 3-4 juf Maike    9.30 uur groep 3-4 juf Maike 

14.15 uur groep 5-6 juf Maike    10.30 uur groep 5-6 juf Maike 

         11.30 uur groep 7-8 juf Maike 

Op maandag en woensdag dus niet vergeten je gymspullen mee te nemen! 

 

Mijn naam is Maike Heus en ik ben sinds dit schooljaar in dienst als vakleerkracht bewe-
gingsonderwijs bij Arcade.  Ik zal op de Van Royenschool iedere maandagmiddag en 
woensdag de lessen bewegingsonderwijs gaan verzorgen. Samen met mijn vriend en 2 
kinderen woon ik in Hardenberg. In mijn vrije tijd trek ik er graag op uit met mijn gezin en 
doe ik aan hardlopen. Ik kijk uit naar een mooi en sportief schooljaar! 

Overblijven 

Op onze school is er een mogelijkheid voor de kinderen om tussen de middag over te blijven. Een aan-
tal vaste overblijfouders eten samen met de kinderen op school en spelen met ze buiten. 

Voor dit overblijven kunt u kaarten kopen. Meer informatie kunt u vragen aan Jantje. Zij is maandag 
t/m donderdag op de ochtend op school aanwezig. 
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