Nieuwsbrief O.B.S. Burg. S.J. van Royen
Sportparklaan 20, 7848 BB Schoonoord
0591-386212, directie@vanroyenschool.nl
Schooljaar 2021-2022 nieuwsbrief 10 – 13 januari

Agenda
Week 3 – 17 januari:
Zaterdag 22 januari:

CITO-toetsen (groep 3 een week later)
Oud papier

Directie/IB aanwezig
Dinsdag 18 januari:
Donderdag 20 januari:

Marlies (ochtend)
Petra
Ageeth (IB)
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig.

Gelukkig nieuwjaar!
Via deze weg willen we alle ouders/verzorgers een gelukkig, mooi en vooral gezond nieuwjaar wensen!
Laten we er met elkaar een mooi 2022 van maken!

Kerstgymles
Ook de gymlessen zijn vorig jaar feestelijk afgesloten. De laatste les voor de vakantie werd de kerstboom
in het wandrek mooi versierd, mochten er kerstballen worden gegooid en zijn er mooie sneeuwpoppen
en kerstbomen van verschillende materialen gemaakt. De kerstsfeer zat er ook in de gymzaal goed in!

Oud papier
De eerstvolgende datum voor het ophalen van het oud papier is zaterdag 22 januari. Voor deze datum
staan de ouders/verzorgers van de volgende kinderen op de lijst: Hannah Vogelvanger, Joas van der Spoel,
Anna van Dijk en Lars Stevens.

Een bericht van juf Gonda
Hallo,
Zoals jullie vast en zeker gemerkt hebben, heb ik in oktober wat pech gehad, waardoor mijn linker pols en
mijn linkerbeen in het gips zijn beland. Inmiddels zit ik al een poosje thuis. Het gips is inmiddels allemaal
verwijderd en de breuken beginnen aardig te genezen. Helaas heb ik in dit genezingsproces te maken
gekregen met complicaties, waardoor één en ander allemaal langer gaat duren dan vooraf was verwacht
en ingeschat. Het behandelend team van medisch specialisten vindt het nu nog te vroeg en niet verstandig
om weer aan het werk te gaan, hoe graag ik dit ook zou willen. Gelukkig lijken de vooruitzichten op een
volledig herstel er te zijn. Oftewel, de weg naar herstel is echt ingezet, alleen zijn er op die weg wat
wegomleggingen. Rest mij om, samen met dit medisch team, hard te werken aan dit herstel. Ik hoop dat
ik binnen afzienbare tijd kan starten met de re-integratie.
Groetjes,
Juf Gonda

Bericht van de Ouderraad (OR)
Aan het begin van dit schooljaar heeft Martijn Schneider aangegeven te willen stoppen met de coördinatie
van het oud papier. We hebben een aantal oproepen in de nieuwsbrief geplaatst en er is een nieuwe
coördinator gevonden. Martijn draagt per 1 januari het stokje over aan Sebastiaan Feenstra.
Wij willen Martijn en op de achtergrond ook Astrid hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.
Sebastiaan Feenstra neemt de coördinatie van het oud papier over. Van harte welkom in de OR.

Beste ouders.
Een nieuw jaar is weer begonnen. De ouderraad wenst iedereen een fijn en gezond 2022. De briefjes voor
het oud papier zijn door de kinderen rondgebracht en we willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken.
Afgelopen jaar is er door het oud papier een bedrag van ruim € 4000,00 ingezameld.
Door dat geld kunnen wij als ouders voor de kinderen diverse activiteiten organiseren, zoals het
Sinterklaasfeest, een kerstontbijt, een consumptie bij het Openluchtmuseum Ellert en Brammert,
aanschaf van speelmateriaal, reparaties aan de speeltoestellen, afscheidsactiviteiten voor groep 8, een
bijdrage aan de schoolreisjes. Wij willen alle ouders die hebben meegewerkt aan het ophalen van het oud
papier daarvoor hartelijk bedanken. Zonder uw inzet zou het niet mogelijk zijn voor de kinderen deze
festiviteiten te organiseren. Wij (de ouderraad) willen komend jaar wederom een beroep doen op alle
ouders om zich in te zetten voor het ophalen van het oud papier. De planning is rond en we rekenen op
uw medewerking. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om op de aangewezen zaterdag mee te helpen
willen we u vragen zelf voor vervanging te zorgen en/of te ruilen.

Oproep
Wij hebben op school computers (4), beeldschermen (7), beamers (3) en digiborden (3) over nadat we in
verschillende klassen nieuwe materialen hebben gekregen. Voordat we dit gaan afvoeren, willen we bij
jullie even checken of er wellicht iemand interesse voor heeft. Wilt u 1 of meerdere apparaten ophalen,
stuur dan een mail naar directie@vanroyenschool.nl. We geven weg op volgorde van mails die
binnenkomen. Bij vragen kunt u ook mailen of even bellen. Computers en beeldschermen kunnen
eventueel met toetsenbord en muis opgehaald worden.

Open dagen voortgezet onderwijs
Als bijlage bij deze nieuwsbrief een overzicht van de open dagen van de scholen voor het voortgezet
onderwijs. Deze zouden eerst in januari plaatsvinden maar zijn i.v.m. Corona nu verzet.

Kanjertraining
Het is al behoorlijk lang geleden dat wij als school zijn gestart met
de Kanjertraining. De leerkrachten hebben inmiddels alle licenties
behaald, dit duurt enkele jaren omdat er nog regelmatig een
herhalingscursus moet worden gevolgd. Nu we alles hebben
afgerond, merken we dat we op school al goed bezig zijn met de Kanjertraining. Toen we zijn gestart met
de Kanjertraining, is er ook een ouderavond geweest voor ouders/verzorgers van onze leerlingen. Dit is
inmiddels al zo lang geleden en we hebben inmiddels behoorlijk wat nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen, dat we graag bij de ouders/verzorgers de Kanjertraining weer even onder de aandacht
willen brengen. Omdat een ouderavond in verband met Corona al enkele jaren niet goed mogelijk is,
hebben we besloten om de komende tijd in de nieuwsbrief weer regelmatig wat informatie over de
Kanjertraining te plaatsen. Zo lezen nieuwe ouders/verzorgers ook waar we mee bezig zijn en wordt bij
andere ouders/verzorgers de Kanjertraining weer een beetje opgefrist.
Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis
voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed
te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
Wezenlijke gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is een
traject van meerdere jaren nodig. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op
een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je
meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.
Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich
voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de
situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid,
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kindtraining. Deze ouder- en kindtraining wordt
nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken. Daarnaast is de training uitgegroeid tot een
volwaardige methode voor het primair en voortgezet onderwijs.

