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Agenda: 
Vrijdag 3 december:  Sinterklaasfeest 
 

Directie aanwezig: 
Woensdag 1 december: Petra 
Dinsdagmorgen 7 december: Marlies 
Donderdag 9 december: Petra 
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig. 
 
Met groep 5/6 naar het Drents Museum (vrijdag 12 november) 
We zijn gestart in het archief. Een eeuwenoud raadsel moest worden opgelost. In de oude kelders van het 
archief gingen de leerlingen met behulp van de modernste technologie als echte archivarissen aan de slag. 
In groepjes hebben de leerlingen bronnen uit het archief van Sigismund onderzocht. Alle puzzelstukjes 
samen leiden uiteindelijk tot de ontknoping. De kinderen hebben de puzzel opgelost en hebben het 
horloge van mevr. Sigismund van Heiden Reinestein gevonden.  

                           
Daarna gingen de kinderen in het "poppenhuis" op zoek naar de gebruiksvoorwerpen in de tijd van de 
18e eeuw aan de hand van hetzelfde voorwerp nu. De snotneus vinden was een opgave die niet is gelukt. 
Als aanwijzing kregen de kinderen een knijpkat mee. Maar de lampetkan i.p.v. de toilettas werd na een 
extra aanwijzing wel gevonden. Zo hebben de kinderen het hele poppenhuis doorzocht naar voorwerpen. 
Het bezoek was een groot succes. Op de site van het Drents Museum is nog veel meer te lezen. 

 
Vraag vanuit de overblijf 
Willen alle ouders van kinderen die overblijven ervoor zorgen dat de kaarten voor het overblijven tijdig 
worden betaald? Alvast bedankt! 
 
Voor één keer overblijven, betaalt u € 2,-. Voor een strippenkaart om tien keer over te blijven, betaalt u 
€ 12,50. Voor een tweede en volgende kind betaalt u hiervoor € 7,50. Als u een jaarkaart wilt, dan kunt u 
dit op rekening betalen, anders graag contant bij Jantje. 
 



Nieuws van de medezeggenschapsraad (MR) 
 
Belangrijkste punten van de laatste vergadering  
Op woensdag 17 november 2021 is de MR weer bij elkaar geweest. Hieronder enkele punten die op deze 
vergadering zijn besproken:  
 
- Het is heel fijn dat de rust bij groep 7/8 is teruggekeerd door een vaste invaller voor deze groep. De 
onduidelijkheid over juf Gonda is voor ouders en leerlingen niet prettig, maar vanwege de privacy mag 
hierover niet meer gecommuniceerd worden. 
 
- Petra en Marlies geven aan dat ze het nu al als zeer prettig ervaren dat Marije de directietaken op school 
een deel van de week voor haar rekening neemt. Daarnaast krijgt de rest van het team ook een groot 
compliment voor de flexibiliteit en het op een positieve manier meedenken over en het oppakken van 
allerlei zaken.  
 
- De MR van de Van Royen heeft inmiddels enkele keren gezamenlijk met de andere MR’en van de 
scholengroep vergaderd en dit werd als zeer prettig ervaren. We hebben onze zorgen geuit over de gang 
van zaken m.b.t. bijvoorbeeld de personele onderbezetting en de gang van zaken binnen Arcade. Het 
waren prettige gesprekken.  
 
- Daarnaast hebben we als gezamenlijke MR ook gesprekken gevoerd met het College van Bestuur over 
de te nemen stappen bij het aanstellen van een nieuwe directeur. Dit zijn overwegend prettige 
gesprekken geweest en er is nu een duidelijk stappenplan dat we kunnen volgen in het proces naar een 
nieuwe directeur.  
 
- Het proces voor de nieuwbouw zal nog wel enkele jaren duren. Er moeten nog veel gesprekken worden 
gevoerd voordat we überhaupt over de ‘inhoud’ van het gebouw kunnen praten. Als team en MR worden 
we hier nauw bij betrokken en we zullen dit proces ook goed in de gaten houden.  
 
Vergaderdata en belangrijke documenten  
De vergaderdata zijn te vinden op de website. Binnenkort volgen de notulen van de afgelopen 
vergaderingen, agenda’s voor de vergaderingen, wetten en reglementen en jaarverslagen. De 
vergaderingen zijn openbaar, maar hiervoor gelden wel enkele regels. Ook deze zijn te vinden op de 
website. Mocht u een punt willen inbrengen op de agenda of een vergadering willen bijwonen, neemt u 
dan contact op met de MR via mr-royen@sg-owsa.nl.  
 
MR leden  
Martin Eggens (voorzitter)  
Marije Panjer (secretaris)  
Marianne Alting (oudergeleding)  
Carolien Kremers (personeelsgeleding) 
 
Contact  
Hebt u vragen, opmerkingen of tips voor de MR? U kunt dit kenbaar maken bij de leden en/of een mailtje 
sturen naar mr-royen@sg-owsa.nl. Ook is op de website van de school allerlei informatie te vinden over 
de MR onder het kopje ‘Ouders’ en vervolgens ‘MR’.  
 
Intern begeleider 
We zijn heel blij dat we via Arcade hulp krijgen van intern begeleider Ageeth Vos (excuses in de vorige 
nieuwsbrief stond een verkeerde achternaam vermeld). Ageeth zal starten met de werkzaamheden op 
zowel onze school als op De Akker in Sleen.  



Kerstkaarten maken met juf Marion 
 

            
 
We zitten nu helemaal in de Sinterklaassfeer, maar er wordt ook al hard gewerkt aan het drukken van 
kerstkaarten.  De kinderen van groep 7/8 hebben een nieuwe druktechniek geleerd: Linoleum snijden!  
Eerst werd een ontwerp getekend. Deze tekening werd m.b.v. carbonpapier overgebracht op linoleum en 
daarna uitgesneden met gutsen. Op de foto's is te zien hoe we met de drukpers en block print 
inkt veelkleurige kaarten hebben afgedrukt. De kinderen hebben met veel enthousiasme hieraan 
gewerkt. We gaan de bewoners van het Ellertsveld voor de kerstdagen verrassen met de eigengemaakte 
kaarten.  
 
Planning Sinterklaas 
Nog heel even wachten en dan zal Sinterklaas ook onze school weer een bezoekje brengen. Hij komt op 
vrijdag 3 december rond 8.30 uur bij ons aan op school. Hier zal hij voor de pauze een bezoekje brengen 
aan de kleuters, peuters en groep 3 en 4. Na de pauze zal hij ook nog even binnenlopen bij groep 5, 6, 7 
en 8. Rond half 12 zal de Goedheiligman weer vertrekken.  
 
Oud papier 
Nu het jaar alweer bijna ten einde is, worden er alweer allerlei zaken voor het nieuwe jaar geregeld. Zo 
ook de planning voor het ophalen van het oud papier. Er is weer een overzicht gemaakt voor het helpen 
bij het ophalen van het oud papier. Willen jullie deze data noteren? Alvast bedankt! 

 
De eerstvolgende datum voor het ophalen van het oud papier is zaterdag 11 december. Voor deze 
datum staan de ouders/verzorgers van de volgende kinderen op de lijst: Mila Heuker, Demi & Noa 
Eggens, Amal & Sara Abdulmajid en Vera Oosterhof. Wij hopen op uw hulp, alvast bedankt! 
 

Oudergesprekken groep 7 en 8 
De rust is weergekeerd in groep 7 en 8 en juf Annemarie werkt met veel enthousiasme heel hard met de 
leerlingen van groep 7 en 8. Door de afwezigheid van juf Gonda kunnen we op dit moment (nog) geen 
oudergesprekken voeren. Juf Annemarie zal de leerlingen eerst met Ageeth Vos (IB) doorspreken en zal 
u als ouders tegen de kerstvakantie uitnodigen voor een gesprek. 

Datum Ouders/ verzorgers Ouders/ verzorgers Ouders/ verzorgers Ouders/ verzorgers 
22-1-2022 Hannah Vogelvanger Joas van der Spoel Anna van Dijk Lars Stevens 

5-3-2022 Liv Kootstra Mia Vink Sara & Amal Abdulmajid Vera Oosterhof 
16-4-2022 Noa, Demi Eggens Denny Stap Loiza, Nola, Yahra Heijnen Niek van ‘t Hull 
28-5-2022 Laureen Brink Maikey Strijker Julian Jakobs Kai Alserda 

2-7-2022 Roos & Iris Oving Ilda Foric Lynn & Maya de Waard Yarno Alting 
28-8-2022 Denayt Amenay Mengsteab Stijn Panjer Niek & Mexx Feenstra Evi Weggen 

29-10-2022 Phileine Huizinga Joas van der Spoel Ayala de Visser Rose-Lynn Woering 
10-12-2022 Mila Heuker Laureen Wigchers Jax & Joey Heins Bram Swaan 



Voorstellen Annemarie 
Mijn naam is Annemarie Rozeboom en ik zal voorlopig de kinderen van groep 7/8 lesgeven. Ik ben nu al 
een aantal jaren werkzaam voor de scholengroep Schoonoord als vaste invaller. Ik 
heb al aan verschillende groepen lesgegeven, zo ook aan groep 7/8. Ik zal mijn 
uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk zal verlopen 
tijdens de afwezigheid van juf Gonda. Hierbij krijg ik ondersteuning van zowel de 
directie, de leerkrachten van scholengroep Schoonoord en een IB-er van Arcade.  
Mochten jullie vragen hebben of is er iets anders waar u mij over wilt spreken, 
mijn deur staat altijd open. U kunt mij altijd even aanspreken op het schoolplein, 
bellen naar school of mij een mailtje sturen. Mijn e-mailadres is arozeboom@sg-
owsa.nl. 

 
Studiemiddag 
Aanstaande maandagmiddag 29 november heeft het team een studiemiddag. Alle leerlingen zijn 
die middag vrij. 
 
Corona en aangescherpte maatregelen 
Gisteren heeft u via Arcade een brief gehad over aangescherpte maatregelen vanwege het oplopende 
aantal besmettingen en de druk op de zorg die daaruit voortkomt. Externen mogen de school niet meer 
in. Dit betekent ook dat voorlopig de HVO-lessen niet zullen worden gegeven. Over de komende 
feesten hebben we overleg gehad met de directeur van de Slagkrooie, zodat er geen verschillen zullen 
zijn binnen het dorp.  
Volgende week vieren we het Sinterklaasfeest. Helaas kunnen we geen intocht houden waarbij ouders 
aanwezig kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat de Sint de school bezoekt, maar ook hij moet 
vanwege zijn kwetsbare leeftijd voldoende afstand houden van de kinderen en het personeel. We 
vragen uw begrip hiervoor. 
 
Juf Gonda 
Wekelijks heeft de directie contact met juf Gonda. U zult begrijpen dat we geen informatie mogen en 
kunnen geven over wat er speelt. Wel kunnen we aangeven dat juf Gonda tijd nodig heeft om te 
herstellen. We gunnen haar deze tijd en wensen haar beterschap toe.  
 

Pietengym 
Gisteren hebben alle groepen met juf Maike in de sporthal geoefend als echte pietjes! Er stond 
pietengym op het programma, dus er werd geoefend met klimmen op de daken en met het gooien van 
pakjes in de schoorsteen. De kinderen mochten ook nog verkleed komen, een geslaagde voorbereiding 
voor het Sinterklaasfeest! 
 

       
 
 


