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Agenda 
Woensdag 27 april:     KONINGSDAG (alle leerlingen vrij) 
Maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei:   MEIVAKANTIE 
Dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 mei: Groep 8 de ROUTE-8 toetsen 
Donderdagmiddag 12 mei:    Studiemiddag (leerlingen om 12.00 uur vrij) 
Dinsdag 24 mei:     Groep 7/8 eindfilm opnemen 
 

Directie/IB aanwezig 
Woensdag 27 april:  Petra aanwezig 
Donderdag 28 april:  Ageeth aanwezig 
Maandag 9 mei:  Petra aanwezig 
Woensdag 11 mei:  Marlies aanwezig 
Donderdag 12 mei:  Ageeth aanwezig 
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig. 
Corianne is elke dinsdag op school aanwezig. 
 

Berichtje juf Marion 
Beste ouders/verzorgers en kinderen, 
 
Na 41 jaar werkzaam geweest te zijn in het onderwijs, neem ik afscheid.  
Ik heb 39 jaar als leerkracht en de laatste 2 jaar als onderwijsassistent gewerkt. 
Vanaf 1 mei ga ik samen met mijn man Koos genieten van onze vrije tijd. 
Ik blijf actief als cultureel ondernemer en werk vanuit mijn atelier verder aan educatieve kunst- & 
erfgoedprojecten. 
Ik heb een heel fijne tijd gehad op de Van Royenschool. De contacten met de kinderen en de collega’s 
waren altijd gezellig en inspirerend. Vooral de lessen tekenen/schilderen op de maandagmiddag waren 
elke keer een feestje. Daar heb ik echt van genoten. 
Iedereen die betrokken is bij deze school wil ik graag bedanken. 
En alle kinderen wens ik: een fijne tijd op de Van Royenschool en het voortgezet onderwijs. 
 
Met hartelijke groet, Marion Mencke 
 

Fietsen op het schoolplein 
Omdat wij soms merken dat onze schoolregels niet bij iedereen bekend zijn, in deze nieuwsbrief over 
bovenstaande even een opfrisser. Wij verwachten van kinderen en ouders dat er voor- en na schooltijd 
niet op het plein wordt gefietst. Er rennen dan zoveel kinderen rond dat er zomaar ongelukken zouden 
kunnen gebeuren. Wanneer je met de fiets bij school aankomt, stap je af en loop je met de fiets aan de 
hand rustig over het plein naar de fietsenstalling. Zo zorgen we met elkaar dat iedereen veilig op het 
schoolplein kan zijn. Alvast bedankt! 



ROUTE-8 toetsen voor groep 8 
Op dinsdag 10 mei gaat juf Annemarie met groep 8 starten met de ROUTE-8 toets. Dit is de eindtoets 
van de leerlingen. Het is fijn voor de kinderen als ze goed uitgeslapen en met een gevulde maag op 
school komen. Woensdag 11 en donderdag 12 mei zijn reservedagen die voor de toets gebruikt kunnen 
worden, maar in principe is er 1 ochtend voor de toets nodig. Verdere informatie zullen de leerlingen en 
ouders via juf Annemarie ontvangen. Wij wensen de leerlingen alvast heel veel succes! 
 
Nieuws van de medezeggenschapsraad (MR)  
  
Belangrijkste punten van de laatste vergadering   
Op woensdag 13 april 2022 is de MR weer bij elkaar geweest. Hieronder enkele punten die op deze 
vergadering zijn besproken:   
  
- Directie is bezig met de formatie, de schoolbegroting en het schooljaarplan. De aandachtspunten 
hiervoor zijn bekend en worden besproken met het team en daarna met MR. De vacatures voor onze 
school worden deels wellicht intern ingevuld en zijn deels uitgezet binnen Arcade. 
  
- Het is fijn dat er voor onze scholengroep een nieuwe directeur is. De leden van de MR die betrokken zijn 
geweest bij de sollicitatieprocedure, zijn tevreden over het resultaat.  
 
- Er zijn geen reacties vanuit de ouders gekomen over de vacatures binnen de MR. We hebben besloten 
om daarom zelf ouders te benaderen om zo de MR weer compleet te krijgen. Met het oog op de 
nieuwbouw en de nieuwe directeur is het zinvol en goed om een prettig contact te hebben met ouders in 
de MR. 
  
- Over de nieuwbouw is nog weinig nieuws te melden. Er worden oriënterende gesprekken gevoerd maar 
de inhoud en locatie van het nieuw te bouwen pand staat nog niet vast.   
 
- Wij willen vanuit de MR ons ouderlid Marianne Alting hartelijk bedanken voor haar inzet en tijd voor de 
MR.  
  
Vergaderdata en belangrijke documenten   
De vergaderdata zijn te vinden op de website. Agenda’s voor komende vergaderingen, notulen voor 
afgelopen vergaderingen en belangrijke documenten zullen wij binnenkort op het besloten gedeelte van 
de ouderapp plaatsen. De vergaderingen zijn openbaar, maar hiervoor gelden wel enkele regels. 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)   
Vacature (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’.   

 



KinderzwerfboekStation De PIEPEL-0-THEEK gaat ook dit jaar weer open! 
“Alle kinderen moeten kunnen lezen!” is ons motto. 

 
In de Brammertstraat in Schoonoord, staat een  
KinderzwerfboekStation. Vlak bij de Reuzenstoelen.  
Hier kunnen kinderen van 0 t/m 18 jaar boeken en strips  
vinden die ze interessant genoeg vinden om te gaan lezen.  
 
De boeken uit de kast kunnen gratis worden meegenomen.  
Eén per keer. Het is de bedoeling dat deze boeken gaan zwerven.  
Je kunt ze terugbrengen, maar ook op een andere plaats  
achterlaten. Vorig jaar werden ongeveer 300 boeken/strips zo  
door kinderen geleend. 
 
Natuurlijk raken de boeken in verloop van tijd op, maar er is een landelijke stichting die tweemaal per 
jaar verse boeken aanlevert. Tevens zijn er steeds meer particulieren die kinderboeken achterlaten om 
zo anderen te laten genieten van wat anders thuis in de kast blijft staan. Wellicht zet het u ook aan het 
denken en overweegt u boeken te doneren. Bij de kast staat een grote afsluitbare doos die daarvoor 
gebruikt kan worden. Een duurzame gedachte. 
Alle boeken krijgen een code, de zwerfsticker, mee.  Daarmee kan iedereen zien waar het boek al eerder 
is geweest. Een kwestie van opzoeken op internet. 
 
Nog even in het kort: Wat zijn zwerfboeken? 
Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker aan de buitenkant en een code 
aan de binnenkant. Die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden  
doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen,  
KinderzwerfboekStations, enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het lang 
in een kast achterblijven. 
 
Carl en Mieke van Rijn, 
Brammertstraat 1, 
7848BD Schoonoord (06 28727329)         


