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Agenda 
Vrijdag 20 mei:  Sponsorloop 
Dinsdag 24 mei:  Groep 7/8 eindfilm opnemen 
Woensdag 25 mei:   Dans en muziek-dag 
Donderdag 26 mei:   HEMELVAARTSDAG (VRIJ) 
Vrijdag 27 mei:   Dag na Hemelvaartsdag (VRIJ) 
Zaterdag 28 mei:   Oud papier 
Woensdag 1 juni:   Margedag (LEERLINGEN VRIJ) 
 
Directie/IB aanwezig 
Dinsdag 17 mei:   Ageeth ’s middags aanwezig 
Donderdag 19 mei:  Petra aanwezig 
Dinsdag 24 mei:   Marlies aanwezig 
Woensdag 25 mei:   Petra aanwezig 
Dinsdag 31 mei:   Ageeth ’s middags aanwezig 
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig. 
Corianne is elke dinsdag op school aanwezig. 
 
Afscheid juf Marion 
De donderdag voor de vakantie heeft juf Marion na 41 jaar onderwijs afscheid genomen van het onderwijs 
en de Van Royenschool. Dinsdagmiddag kregen alle teamleden een bijzondere herinnering van haar 
tijdens een gezellige borrel bij ‘De wilde Kers’. Donderdag was haar laatste werkdag, waarbij ze voor alle 
kinderen een leuk programma had. Van de kinderen kreeg ze een theedoos met van iedere leerling een 
persoonlijk theezakje en van het team kreeg ze een cadeaubon die ze kan besteden aan haar creatieve 
hobby’s. In een versierde kruiwagen is juf Marion door een erehaag van leerlingen het plein afgereden en 
uitgezwaaid. Ze werd opgehaald door haar man Koos en de hond in een eend, de auto waarin ze ook naar 
haar eerste baan reed. Nogmaals dankjewel voor alles en geniet van de tijd die komen gaat, Marion! 
 

     
 
 



Vraag vanuit de OR 
De OR coördineert altijd voor ons de middagen dat er moeders (of vaders) op school komen 
luizenpluizen. Omdat er enkele moeders stoppen, zijn we op zoek naar nieuwe ouders die hierbij willen 
helpen. Wilt u graag uw steentje bijdragen en kunt u soms op de maandagmiddagen na de 
schoolvakanties komen helpen, dan horen we dit graag! U kunt dit kenbaar maken bij de OR of een 
mailtje sturen naar directie@vanroyenschool.nl 
 
Bericht van Marlies 
Op 1 juni zal de nieuwe directeur starten. Dit is voor mij een mooi moment om het stokje over te 
dragen. Ik heb dan ook besloten om na 1 juni andere werkzaamheden op te pakken. Dit biedt Frederike 
ruimte om in de school te groeien en tegelijkertijd is Petra aanwezig om haar in te werken. Uiteraard 
ben ik wel beschikbaar voor vragen van Frederike. De komende weken blijf ik me volop en met veel 
plezier met het team inzetten voor een prachtige scholengroep waar leerlingen elke dag weer groeien. 
 

 



Bericht vanuit de bieb 

 
 
 
  


