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Agenda 
Vrijdag 25 maart:  Groep 7/8 naar Kamp Westerbork 
Dinsdag 29 maart:  Groep 7/8 workshop cultuur (13.15 – 15.15 uur) 
Donderdag 31 maart:  Groep 1/2 voorstelling (10.45 uur op school) 
 

Directie/IB aanwezig 
Maandag 28 maart:  Marlies aanwezig 
Donderdag 31 maart:  Petra aanwezig 
Dinsdag 5 april:  Ageeth aanwezig 
Woensdag 6 april:  Petra aanwezig 
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig. 
Corianne is elke dinsdag op school aanwezig. 
 

Formulier privacy-voorkeuren (herhaling) 
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! 
 
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. 
 
Vacature MR (herhaling) 
Door het eindigen van de termijn (periode van 3 jaar) van beide zittende ouders in de MR, ontstaan er 
per direct twee vacatures 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 nodigen we u uit om voor woensdag 6 april aanstaande voor 12.00 uur een mail te sturen naar 
mr-royen@sg-owsa.nl. N.a.v. het aantal aanmeldingen, zullen wij als MR al dan niet verkiezingen 
uitschrijven. Hierover ontvangt u persoonlijk bericht. Wij hopen op interesse en zien graag uw mail 
tegemoet! 
 
Oud papier  
De eerstvolgende datum voor het ophalen van het oud papier is zaterdag 16 april. Voor deze datum 
staan de ouders/verzorgers van de volgende kinderen op de lijst: Noa & Demi Eggens, Denny & Semmy 
Stap, Loiza, Nohla & Yahra Heijnen en Niek van ’t Hull. Alvast bedankt voor jullie hulp! 



Koningsspelen 
We zijn al volop bezig met de voorbereiding van de Koningsspelen. 
Die houden we op woensdag 20 april a.s. We gaan afwisselend  
met de bovenbouw en onderbouw sporten in de sporthal. 
Daarom graag extra sportschoenen mee voor in de sporthal. 
De rest van de ochtend vullen we in met andere spellen op het plein. 
Een oranje outfit zou leuk zijn. 
 
Vanuit de ouderraad (OR) (herhaling) 
Voor de ouderraad zijn wij op zoek naar een voorzitter.  
Wil je meehelpen met activiteiten en kun je  
een vergadering leiden? Dan zoeken we jou!  
Aanmelden kan via directie@vanroyenschool.nl. 
Of spreek even iemand aan van team of OR 
(Bianca Ossel, Bianca Stevens of Nienke Alting). 
 
Schoolbibliotheek (herhaling) 
Voor onze schoolbibliotheek zoeken wij  
ouders die mee willen helpen 
met het uitlenen en organiseren van 
de boeken. Dit doen wij op dinsdag en op donderdag  
van 11.00 – 12.00 uur. Vooral voor de donderdag  
zoeken wij vrijwilligers. 
U kunt zich aanmelden via directie@vanroyenschool.nl. 
Of spreek even iemand aan van het team. 
 

Studiemiddag donderdag 12 mei 
Op donderdagmiddag 12 mei gaan alle leerkrachten een scholing volgen voor Begrijpend Lezen. Alle 
leerlingen zijn op deze dag om 12.00 uur vrij. 
 

Meneer B. gaat naar de maan 
Maandag 14 maart is groep 3/4 naar de voorstelling van Meneer B. vliegt naar de maan geweest. 
Meneer B is een meneer die vaak wakker ligt midden in de nacht. 
Totdat hij op een nacht zijn rommelige schuur ging opruimen, 
hierdoor vond hij een oude telefoon. Toevallig kon meneer B. met de 
telefoon naar de maan bellen, en zo kreeg hij een maanmannetje aan 
de lijn. Hierdoor kreeg meneer B. de kans om naar de maan te gaan. 
Onderweg naar de maan komt hij problemen tegen, zo is de benzine 
tijdens de reis op. Ook vergat meneer B. van alles dat hij nodig had, 
zoals zijn koffer. In de raket vloog alles in het rond, zoals zijn eten. En 
de andere planeten kwamen ook voorbij. Nadat de maan was bereikt 
kwam meneer B. erachter dat hij niet graag alleen was en besloot 
meneer B. om terug te gaan naar aarde. Op een dag werd meneer B. 
wakker en door de reis naar de maan kon meneer B weer goed 
slapen. De kinderen vonden de voorstelling erg leuk en waren tijdens 
de voorstelling erg aan het lachen. Meneer B. heeft een YouTube 
kanaal waar hij ons meeneemt in zijn leven: https://www.youtube.com/user/MeneerBTV/videos  
 
 



Voortgang procedure nieuwe directeur voor onze scholengroep 
De benoemingsadviescommissie heeft in twee gespreksrondes met kandidaten gesproken en heeft 
uiteindelijk iemand voorgedragen. Op dit moment ligt er een adviesaanvraag bij de 
Medezeggenschapsraden. Daarna volgt er nog een assessment. Arcade hoopt u zo snel mogelijk mee te 
kunnen delen wie de nieuwe directeur wordt voor De Akker, De Vlinderhof en de Van Royenschool. 
 


