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Kinderboekenweek 6 tm 17 oktober 2021: worden wat je wil.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier
jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter
of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of
helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden
wat je wil en alvast dromen over later!
Uiteraard wordt bij ons op school aandacht besteed aan de Kinderboekenweek en het thema ‘Worden
wat je wilt’. Het is fijn om te lezen en ook voorlezen is een prima activiteit om thuis te doen. Kinderen
breiden hun woordenschat uit door te lezen en oefenen uiteraard hun leesvaardigheid. Bovendien is
samen lezen heel gezellig!

Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Belangrijkste punten van de laatste vergadering
Op woensdag 15 september 2021 is de MR weer bij elkaar geweest. Hieronder enkele punten die op deze vergadering
zijn besproken:
De tevredenheidsonderzoeken van ouders en leerlingen zijn afgerond en het verslag hiervan hebben we ontvangen. Zowel de ouders als ook de leerlingen zijn erg tevreden over de school. De resultaten geven weer dat zowel leerlingen als
ouders de leerkrachten en het onderwijs erg waarderen en als zeer sterke punten van de school zien. Punten van aandacht zijn de communicatie en de directie. Het team neemt dit mee in de vergaderingen om te zorgen dat hier wat mee
wordt gedaan.
Het team heeft het afgelopen schooljaar bijeenkomsten gehad over de nieuwbouw. Hierover zullen dit jaar nog meerdere gesprekken volgen en ook de MR zal hierbij betrokken worden. Op dit moment worden er op gemeentelijk niveau gesprekken gevoerd.
De MR heeft vanaf begin dit schooljaar hun stukje op de website vernieuwd. We willen graag meer in beeld zijn en laten
zien waar we mee bezig zijn. Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom.
We hebben kennis gemaakt met Marlies en Petra. Zij zullen vanaf 1 oktober officieel de taken van Astrid op zich nemen.
De MR gaat uit van een goede samenwerking en we willen graag veel communiceren en sparren om te zorgen dat er rust
op school is en dat de school goed wordt geleid.
Naast Marlies en Petra zijn er dit schooljaar nog meer nieuwe gezichten op school. We hebben als MR aangegeven dat
het goed is dat deze personen zich voorstellen in de nieuwsbrief zodat voor ouders duidelijk is wie er allemaal op school
lopen.
Daarnaast willen we nog even laten weten dat we contact hebben gehad met de MR’en van de andere scholen uit onze
scholengroep (De Akker in Sleen en De Vlinderhof in Noord-Sleen) naar aanleiding van het opstappen van bijna de gehele
GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) en het vertrek van onze directie. Er is een gezamenlijke vergadering
geweest en we delen de zorgen dat er onvoldoende uren zijn voor directie en locatiecoördinator voor de scholengroep.
Daarna heeft er ook een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden met het bestuur van Arcade over de invulling van de
vacature van de directie en de te nemen stappen. We houden jullie hiervan op de hoogte.
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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 mrroyen@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’.

En dan nog dit:
In de bijlage vindt u een vacature voor een lid van de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. De Van
Royenschool valt onder afdeling Slagharen (https://www.veldvaartenvecht.nl/afdelingen/slagharen/organisatie-slagharen)
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden via de MR (mr-royen@sg-owsa.nl). De MR geeft een afgevaardigde
voor de oudergeleding door. Voor meer informatie kunt u terecht op (https://www.veldvaartenvecht.nl). LET OP! Dit betreft
geen vacature voor de GMR.

Intern begeleider
We zijn heel blij dat we weer een intern begeleider hebben om de leerkrachten te ondersteunen en om de leerlingen die extra hulp nodig hebben goed te begeleiden. Daarnaast houdt de intern begeleider samen met de directie zicht op de kwaliteit
van het onderwijs en de resultaten en neemt hij indien nodig deel aan oudergesprekken. De heer Jur Raatjes is inmiddels
gestart als intern begeleider op onze school en op De Akker. Hij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Handbal clinic!
Op maandag 25 oktober, 1 november en 8 november zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de gymles een handbalclinic aangeboden krijgen door een professionele clinic-gever. Gooi Jij De Bal Door?’ is
dé tofste clinic voor basisschool leerlingen vanaf groep 3. Het is een actief lesprogramma voor de basisschooljeugd (vanaf groep 3) gegeven door een professionele clinicgever.
De kinderen leren de beginselen van handbal. In 3 opeenvolgende (gym)lessen maken
de kinderen kennis met de fijne kneepjes van de handbalsport in spelvorm, op een
actieve manier. Na de eerste handbal-les zal tijdens de volgende 2 gymlessen een vervolg worden gegeven. Deze 3 handballessen zijn op elkaar afgestemd en vinden hun
opbouw door vanuit het individu de ervaringen uit te werken naar het spelen in een
team.
Handballes 1 gaat uit van “Wat kan ik”. Les 2 is gericht op “Wat kunnen we samen” en les 3 is gericht op “Wij zijn één
team”. Alle leerlingen van De Vlinderhof van de groepen 3 t/m 8 zullen deze drie handballessen , uiteraard ook onder begeleiding van onze vakleerkracht Maike Heus volgen op 25 oktober, 1 november en 8 november a.s.

Directie aanwezig
Dinsdag 28 september
Woensdag 29 september
Dinsdagmiddag 5 oktober
Donderdagmiddag 7 oktober
Woensdag 13 oktober

laatste werkdag Astrid Eenkhoorn op de Van Royenschool
Petra van de Pauvort aanwezig
Marlies Bisschop aanwezig
Petra van de Pauvort aanwezig (‘s morgens afwezig i.v.m. directieoverleg)
Petra van de Pauvort aanwezig

Stagiaires
Ook dit jaar zullen we weer stagiaires begeleiden binnen onze school. Janine stelt zich hieronder alvast aan u voor. Anniek
volgt in de volgende nieuwsbrief. Binnen het team brengen stagiaires verfrissende ideeën en de leerkrachten kunnen met
hun ervaring dit prachtige vak overdragen. Daarnaast hebben we goede leerkrachten hard nodig, want er is een groot tekort.
Dag allemaal, mijn naam is Janine de Jonge en ik ben twintig jaar. Een jaar geleden ben ik begonnen met
de opleiding leerkracht in het basisonderwijs. Deze opleiding volg ik op het NHL Stenden in Emmen en ik zit
nu in mijn tweede leerjaar. Ik ben woonachtig in Schoonoord en voetbal ik ook bij deze vereniging. Toen ik
te horen kreeg dat ik op mijn oude basisschool stage mag komen lopen, was ik erg enthousiast, omdat ik
hier een ontzettend leuke tijd heb gehad. Ik zal het komende halfjaar stage lopen bij de groep van juf Marije op de dinsdag en bij juf Anke op de woensdag. In deze tijd hoop ik veel te leren en een leuke tijd te hebben met de leerlingen en de leerkrachten.

Intern begeleider
We zijn heel blij dat we weer een intern begeleider hebben om de leerkrachten te ondersteunen en om de leerlingen die extra hulp nodig hebben goed te begeleiden. Daarnaast houdt de intern begeleider samen met de directie zicht op de kwaliteit
van het onderwijs en de resultaten en neemt hij indien nodig deel aan oudergesprekken. De heer Jur Raatjes is inmiddels
gestart als intern begeleider op onze school en op De Akker. Hij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Klimmen
Dit bericht is al een eerder gepubliceerd, maar toen konden onze leerlingen niet terecht omdat alles vol zat. Er zijn
nu extra mogelijkheden gecreëerd om te kunnen klimmen. Kinderen uit Schoonoord kunnen alsnog gratis klimmen
bij camping Molecaten op de volgende data:
Maandag 27 september 16:00-18:00 uur
Vrijdag 1 oktober 16:00-18:00 uur
Zaterdag 2 oktober 15:00-17:00 uur
Opgeven kan via deze link:
https://www.actiefincoevorden.nl/alle-activiteiten/?
_sft_kern=omgeving-schoonoord
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