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Agenda 
Dinsdag 14 juni:    Schoolreis groep 1-2, 3-4 en 5-6 
Donderdag 16 juni:    15.30 – 17.00 uur afscheid juf Gonda 
Maandag 20 en dinsdag 21 juni:  Schoolkamp groep 7-8 
 
Directie/IB aanwezig 
Maandag 13 juni:   Frederike & Petra 
Dinsdag 14 juni:   Frederike 
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig. 
Corianne is elke dinsdag op school aanwezig. 
 

Vraag vanuit de OR (herhaling) 
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 
 
Gymles buiten en gymlessen tennis 
Vanaf 13 juni gaat groep 3 t/m 8 iedere maandagmiddag buiten gymmen. Wilt u rekening houden met 
geschikte kleding en schoenen voor buiten? Denk bijvoorbeeld aan een vestje/trainingsjasje 
en schone sokken. Schoenen met noppen zijn niet toegestaan. Bij slecht weer gymmen we gewoon in de 
sporthal, dus dan graag zaalschoenen mee.  
 
Op maandag 13 en 20 juni gaat groep 3 t/m 8 gymmen bij de tennisvereniging. De kinderen krijgen 2x 
een tennisclinic aangeboden! Kinderen die in het bezit zijn van een eigen racket mogen deze 
meenemen. Wilt u rekening houden met geschikte kleding en schoenen voor buiten? 
 
Nieuwe locatie-coördinator 
Zoals u weet zal Marije Panjer na de zomervakantie niet terugkeren op school. Naast een vacature voor 
de groep ontstond er ook een vacature voor locatie-coördinator. We zijn heel blij dat we u, na 
goedkeuring van de medezeggenschapsraad, kunnen meedelen dat Corianne de Jonge met ingang van 
het nieuwe schooljaar naast intern begeleider ook locatie-coördinator zal zijn. Corianne vervult deze 
taken ook op onze collega-school de Akker. Op de Van Royenschool is Corianne al bekend, dus dat 
betekent niet nog een nieuw gezicht in school.  
 
 
 
 



Nieuw logo voor de school en de scholengroep 
Misschien is het u al opgevallen, maar onze school heeft sinds 1 juni een nieuw logo. Tijdens de 
margedag is het logo onthuld door de nieuwe directeur samen met alle leerkrachten van de drie 
scholen. Het logo van de Van Royenschool is paars en maakt deel uit van het logo van onze 
scholengroep. Onze scholen werken steeds meer samen aan kwaliteit van onderwijs, vandaar dat de 
logo’s elkaar in het midden raken. Toch zijn onze scholen verschillend en passen ze bij hun omgeving en 
de leerlingen die de school bezoeken. Ons logo toont een bloem die bloeit. De bloem heeft zes punten. 
Deze punten staan voor rust, regelmaat, reinheid, resultaat, respect en ruimte. Binnenkort zullen de 
nieuwsbrief en de website worden aangepast. Een fris en modern uiterlijk, passend bij de school die we 
willen zijn. Hieronder ziet u ons nieuwe logo en het logo van de scholengroep: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Frederike 
Vorige week woensdag hadden we een studiedag met teambuilding op de middag. Deze middag konden 
wij als team verder kennismaken met Frederike. Het was voor haar namelijk ook de officiële eerste 
werkdag binnen onze scholengroep. Vanaf deze nieuwsbrief zult u dan ook zien wanneer zij op school 
aanwezig is. 
 
CITO’s, rapporten en oudergesprekken 
In de meeste groepen wordt er in deze periode flink gewerkt aan de CITO-toetsen op school. De 
kinderen kunnen laten zien wat ze de afgelopen tijd geleerd hebben. Naar aanleiding van deze toetsen 
en van de afgelopen periode, worden binnenkort de rapporten weer geschreven. Mocht u over de 
toetsen of de rapporten vragen hebben, dan kunt u zich aanmelden bij de desbetreffende leerkracht 
voor een oudergesprek. De laatste oudergesprekken zijn namelijk facultatief. Alleen als u wordt 
uitgenodigd door de leerkracht omdat deze nog iets wil bespreken of als u zelf een gesprek wilt, zal dit 
worden gepland. De definitieve data voor het meegeven van het rapport en het voeren van de 
eventuele gesprekken, volgen nog. 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), hallo kinderen, 
 
Sinds 1 juni ben ik de nieuwe collega directeur bij scholengroep Schoonoord. 
Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met drie prachtige dorpsscholen in mijn eigen woon-regio te 
mogen gaan werken aan goed en eigentijds onderwijs, passend bij de scholen zelf. 
 
Toen ik begin 20 was rondde ik de PABO af en begon ik als leerkracht voor een groep 3-4-5 met 38 
leerlingen. Ondanks dat dit een hele klus was als jonge juf, groeide elke dag mijn onderwijshart. 
Gedurende de jaren dat ik leerkracht was, heb ik in alle groepen ervaring opgedaan. In 2009 ben ik 
overgestapt naar de functie intern begeleider onderbouw, coördinator talentontwikkeling voor de 
groepen 1 t/m 8 en leerkracht (meer)begaafden onderwijs. 



Ik woonde en werkte toen in het midden van het land, in Amersfoort en Baarn. Inmiddels was ik ook een 
prachtige dochter rijker en ik heb altijd de wens gehad om weer terug te gaan naar het “Noorden”, waar 
ik ben opgegroeid. Een geboren en getogen Emmense. In 2016 verhuisde ik dan ook met heel veel 
plezier naar Drenthe en heb ik als locatieleider op Montessorischool Emmen mogen werken. 
 
De afgelopen jaren heb ik stad en land afgereisd als onderwijsadviseur bij Cedin. Ik heb schoolteams en 
leerkrachten begeleid op zowel vakdidactisch als pedagogisch gebied binnen een diversiteit aan 
onderwerpen.  
 
Wat verder leuk is om te weten over mij persoonlijk ,is dat ik 41 ben en moeder van Cato, 8 jaar. We 
wonen met z’n tweetjes in Emmen. In de week probeer ik tijd te maken voor een rondje golfen op 
golfbaan De Gelpenberg in Aalden. Daarnaast heb ik nog wat afwisselende hobby’s: wandelen, 
schaatsen, gezelschapsspellen spelen, uitstapjes maken, vooral mooie herinneringen maken met familie 
en vrienden. 
 
Ik kijk er naar uit u/jullie persoonlijk te ontmoeten. 
Loop gerust na schooltijd binnen als ik op school ben. 
 
Hartelijke groeten, 
Frederike Cleveringa 
(Ik ben te bereiken op: 06 39290665) 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


