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schooljaar 2021-2022 
nr. 6—11 november 

Bereikbaarheid directie 

Marlies Bisschop en Petra van de Pauvort zijn op werkdagen tussen 8:00 en 
17:00 uur voor alle ouders van de drie scholen binnen onze scholengroep op 
schooldagen bereikbaar op nummer: 

06-38998893 
Uiteraard kunt u gewoon de school bellen wanneer u uw kind wilt ziek– of 
afmelden. Dit nummer is bedoeld voor overige zaken. 

Agenda: 

17-11  spreekuur jeugdverpleegkundige 

  MR-vergadering 

23-11  Voorstelling Aeldermeent groep 7/8 ‘Assepoes’ 

25-11  uitgave Nieuwsbrief nr. 7 

01-12  bezoek bestuur scholengroep Sleen, Noord-Sleen en Schoonoord 

Juf Gonda afwezig  

Helaas gaat het niet zo god met juf Gonda. Ze zal dan ook voorlopig nog niet terugkeren voor groep 
7/8. We realiseren ons heel goed dat er veel verschillende mensen voor de groep hebben gestaan en 
dat dat zeker niet d eideale situatie is, maar er zijn geen invallers te vinden helaas. Daarom hebben 
we nu met personeel geschoven op de collega-scholen in onze scholengroep en zal juf Annemarie Ro-
zeboom eerst de vervanging op zich gaan nemen. Uiteraard wensen we juf Gonda sterkte en beter-
schap toe. 

Intern begeleider 
 
Vanaf volgende week zal Ageeth Themme als bovenschools intern begeleider van Arcade starten met 
enkele werkzaamheden t.a.v. de zorg op De Van Royenschool. Het is uiteindelijk de bedoeling dat 
Ageeth de begeleidende rol van de intern begeleiders op zich gaat nemen. Gesprekken over de defini-
tieve invulling van de intern begeleider op de Van Royenschool worden nu gevoerd. 

Directie aanwezig 

Woensdag 17 november (mo) Petra van de Pauvort aanwezig 
Dinsdag 23 november (mo)  Marlies Bisschop aanwezig 
Donderdag 25 november  Petra van de Pauvort aanwezig 
Donderdag 1 december  Petra van de Pauvort aanwezig 



We hebben een locatiecoördinator! 

Uit de tevredenheidspeilingen van zowel de ouders als die van het team kwam duidelijk naar voren 
dat er behoefte is aan een aanspreekpunt op de scholen. We hebben deze vraag in het team gesteld 
en we zijn heel erg blij dat Marije Panjer met ingang van 15 november de nieuwe locatie-coördinator 
is van de Van Royenschool. Marije zal de directiemail beantwoorden, 
de nieuwsbrief verzorgen , nieuwe leerlingen en hun ouders rondlei-
den door de school en alle losse zaken afhandelen en bespreken met 
de directie. Uiteraard komen Petra en Marlies ook nog wekelijks op 
school. De oudergeleding van de MR heeft een positief advies gege-
ven en de personeelsgeleding (zonder Marije zelf uiteraard) heeft 
hiermee ingestemd. 

Marije zal om deze reden op dinsdag niet meer voor de klas staan. 
Gelukkig heeft juf Anke aangeboden om die dag extra te gaan wer-
ken, zodat de kinderen geen andere leerkracht voor de groep zullen 
treffen. Het is geweldig dat de teamleden van onze school zo betrok-
ken en flexibel zijn. Dat mag wel eens gezegd worden! Dank jullie 
wel!  

Voorstelling Assepoes 

Op dinsdag 23 november krijgt groep 7/8 de voorstelling 'Assepoes' te 
zien. Dit is een bewerkt sprookje dat laat zien dat je voor jezelf 
moet opkomen en niemand jouw dromen kan afpakken, voor degene 
die doorzet en hoop houdt staat er iets moois te wachten. Het klas-
sieke verhaal van Assepoester, maar dan in een moderne setting, 
zonder prinsen, koetsen en roze prinsessenjurken. De voorstelling zal 
plaatsvinden in De Aelder Meent in Aalden.  

We zoeken nog ouders die kunnen en willen rijden op deze dag. 
Graag aanmelden bij juf Annemarie of via direc-
tie@vanroyenschool.nl 

 

Hoi leerlingen van groep 3 tot en met 8! 

 

Jullie hebben de afgelopen 3 weken hele toffe handbalclinics gevolgd; 

 ‘Gooi Jij De Bal Door?’ 

Een professionele handbaltrainer van de Handbalbond heeft samen met een trainster van onze club en 
jullie gymjuf Maike, jullie in 3 opeenvolgende gymlessen laten kennismaken met de beginselen van de 
handbalsport. Jullie deden actief mee en ze hebben 
dit met veel plezier gedaan! 

Lijkt het je nu leuk om hier een vervolg aan te geven, 
dan mag je 3x gratis meetrainen bij onze gezellige 
club. Voor elke leeftijd hebben wij een jeugdteam en 
de trainingen zijn op vrijdagavond in de sporthal in 
Sleen. Stuur een mailtje naar exito@handbal.nl als je 
graag een (paar) keer mee wilt trainen en dan reage-
ren wij terug met wanneer jouw leeftijdsgroep traint 
en kun je vrijblijvend mee komen doen! 

Graag tot ziens, 

trainers en bestuur Handbalvereniging Exito 

www.hvexito.nl 
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