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Agenda 
Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari:  Voorjaarsvakantie 
Zaterdag 5 maart:     Oud papier 
Maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 maart: Oudergesprekken 
 
Directie/IB aanwezig 
Maandag 28 februari:  Petra aanwezig 
    Ageeth aanwezig 
Dinsdag 8 maart:  Marlies aanwezig 
    Ageeth aanwezig 
Donderdag 10 maart:  Petra aanwezig 
Marije is elke maandag en dinsdag aanwezig. 
Corianne is elke dinsdag aanwezig. 
 
Formulier privacy-voorkeuren (herinnering) 
Op school kwamen we tot de conclusie dat we voor lang niet alle leerlingen de privacy-voorkeuren in ons 
systeem hebben staan. Om die reden krijgen alle leerlingen een envelop mee met daarin een formulier 
voor de privacy-voorkeuren. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze per kind in te vullen en zo snel 
mogelijk weer mee te geven naar school. Zo kunnen wij onze administratie bijwerken en is alles in ons 
systeem weer up-to-date. Alvast bedankt! 
 
Oudergesprekken 
De tweede week na de vakantie gaan wij de oudergesprekken plannen. Wij willen daarom uiterlijk 
maandag 28 februari horen of er ouders zijn die overdag wel op gesprek kunnen komen en ouders die op 
bepaalde dagen/avonden beslist niet kunnen. U kunt dit laten weten via directie@vanroyenschool.nl. 
Wij gaan de week na de vakantie de gesprekken plannen en dan krijgen de kinderen donderdag om 12.00 
uur de uitnodiging mee, tegelijk met hun portfolio. De gesprekken van de leerlingen van groep 8 worden 
allemaal op de dinsdag gepland. De IB-er sluit dan ook aan bij deze gesprekken omdat in deze gesprekken 
het advies voor het voortgezet onderwijs wordt besproken. 
 
Extra margedag (herhaling) 
Op 1 juni vergaderen alle teamleden van onze scholengroep gezamenlijk over de onderwijsplannen van 
onze scholen voor het nieuwe schooljaar. Deze dag plannen we in als extra margedag, wat betekent dat 
alle leerlingen op deze dag vrij zullen zijn. Deze dag was nog niet meegenomen in eerdere 
communicatie, dus aan u het verzoek om deze dag goed te noteren in uw agenda en op de kalender. 

 
 
 



Oud papier 
Op zaterdag 5 maart wordt er weer oud papier verzameld. Op deze dag staan de ouders van Liv Kootstra, 
Mia Vink, Sara & Amal Abdulmajid en Vera Oosterhof op de lijst om te helpen. Wij verwachten dat dit 
lukt, maar mocht dit onverhoopt niet gaan dan willen we graag dat jullie zelf ruilen.  
 
Coronamaatregelen na de vakantie 
Zoals u hebt gehoord of gelezen zijn de corona maatregelen versoepeld vanaf aanstaande vrijdag. Dit 
betekent dat we na de vakantie ook wat meer vrijheden hebben op school. Zo zullen de leerlingen van 
groep 5/6 op de maandagmiddag weer worden gesplitst. Groep 3/4/5 zal het eerste uur gym hebben en 
groep 6/7/8 het tweede uur. De leerlingen en leerkrachten hoeven geen mondkapjes meer te dragen in 
school. Uiteraard mag dit nog wel. In de pauze en tijdens het overblijven mogen de kinderen weer samen 
spelen. We delen nog wel gewoon zelftesten uit. Mocht het nodig zijn, dan zullen we de nodige 
maatregelen nemen. We wachten nog even met het toelaten van ouders in de school. Op dit moment zijn 
er erg veel besmettingen en we willen het na de voorjaarsvakantie eerst even aanzien. Maar de 
versoepelingen zijn een prettig vooruitzicht! 
 
Activiteiten voorjaarsvakantie 
Hieronder een overzicht van activiteiten die worden georganiseerd door de Buurtsportcoaches van 
Gezond Coevorden. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe! 
 

 


