
NIEUWSBRIEF 
OBS Burgemeester S.J. van Royen 
Sportparklaan 20, 7848 BB Schoonoord, 0591-381262, directie@vanroyenschool.nl 

schooljaar 2021-2022 
nr. 2—9 september 

Onder voorbehoud van typefouten. 

De school weer open! 
Wat was het een rare week, vorige week. Eerst moest groep 7-8 naar huis. De volgende dag kwam dit-
zelfde bericht voor groep 3, 4, 5 en 6. En later op de dag werden we gebeld dat er ook een besmetting 
was in groep 1-2. Gedurende de week kwamen er in een aantal groepen nog wat besmettingen bij, wat 
betekende dat veel groepen nog langer in quarantaine moesten. 

Het is fijn om te horen dat de meeste besmette kinderen niet heel ziek zijn geweest en weer aan het 
opknappen zijn of alweer helemaal beter zijn. 

Deze week druppelen de kinderen weer binnen, die zich hadden laten testen en een negatieve uitslag 
hadden ontvangen. Voor groep 5-6 was de quarantaineperiode al weer snel voorbij, groep 7-8 mag 
morgen weer op school komen en de kinderen uit groep 1-2 en 3-4 zijn - als ze natuurlijk geen klach-
ten hebben - maandag weer van harte welkom!  

We willen alle ouders bedanken voor hun begrip in deze vervelende situatie! 

Afscheid 

In augustus 2017 – vanaf dat moment ging Onderwijsstichting Arcade van start met het werken in  
scholengroepen – ben ik directeur geworden van obs Burg. S.J. van Royenschool. De scholengroep    
bestond toen nog uit vier scholen. Het aansturen van de scholengroep heb ik eerst samen gedaan met 
Annet Horsting (ook directeur), later met Dennis Schmeier (locatiecoördinator) en het tweede deel 
van vorig schooljaar met Marieke Naberman (locatiecoördinator). Tussendoor ben ik ook nog even een 
tijdje vervangen door Rein van Veen, omdat ik de school in Erm moest laten fuseren met de school in 
Sleen. Voor de scholen steeds weer nieuwe directieleden dus en ook voor mij steeds weer andere   
collega’s waarmee ik de scholen moest aansturen.  

Ik voelde me al een tijd niet gelukkig in mijn werk. Het aansturen van meerdere scholen betekent dat 
je als directeur op grote afstand komt van de werkvloer. Je kent niet alle kinderen goed, sommige  
ouders leer je niet kennen en echt tijd voor mijn teams had ik steeds minder. De rol van de directeur 
wordt meer de rol van een manager, iets wat niet bij mij past.  

Dat is de reden dat ik om me heen ben gaan kijken en heb gesolliciteerd bij een andere stichting. Ik 
ga vanaf 1 oktober aan de slag op obs Apollo in Hoogeveen. Een school met bijna 200 leerlingen waar 
ik 4 dagen als directeur ga werken. 

Ik neem afscheid met gemengde gevoelens. Ik heb het erg naar mijn zin gehad op alle vier scholen en 
heb mogen werken met zeer gemotiveerde en gedreven leerkrachten. Deze leerkrachten én de       
kinderen van de scholen hebben ervoor gezorgd dat ik met veel plezier mijn werk heb gedaan.  

Via deze weg wil ik ook jullie, ouders van de kinderen, bedanken voor de samenwerking.  

Dinsdag 28 september zal mijn laatste werkdag zijn op Burg. S.J. van Royenschool. 

Bijlage 

- informatie muziekschool 



Vacature MR 

Door het eindigen van de termijn (periode van 3 jaar) van 1 van de zittende ouders in de MR, ontstaat 
er per september een vacature voor de MR. Lijkt het u leuk om mee te 
denken over zaken die de school aangaan wat betreft beleid en wilt u 
graag op een boeiende manier betrokken worden bij de school? Dan no-
digen we u uit om voor woensdag 15 september aanstaande voor 12.00 
uur een mail te sturen naar mr-royen@sg-owsa.nl. N.a.v. het aantal aan-
meldingen, zullen wij als MR al dan niet verkiezingen uitschrijven. Hier-
over ontvangt u persoonlijk bericht.  

Wij hopen op interesse en zien graag uw mail tegemoet! 

Informatieavonden 
 
Helaas konden afgelopen week de informatieavonden niet doorgaan.  
We hebben besloten om de informatieavond die al gepland stond voor 
groep 7-8 volgende week gewoon door te laten gaan. Hieronder nog even 
de tijden. 
 
woensdag 15 september om 19.00 uur groep 7 
woensdag 15 september om 19.45 uur groep 8 
 
Groep 1-2 gaat op maandag 20 september een informatieavond houden. U 
kunt zich hiervoor opgeven bij juf Thera tot uiterlijk woensdag 15 septem-
ber. Als er veel opgaves zijn, gaan we 2 tijdstippen plannen. Eind volgende 
week hoort u hoe laat de informatieavond gaat beginnen. 

Gymmen en creatief tekeken 

Op maandag hebben we de gymlessen een beetje aangepast.  

13.15 uur groep 3-4-5 juf Maike      

14.15 uur groep 6-7-8 juf Maike      

Ook is er op maandagmiddag creatief tekenen van juf Marion. Zij zal steeds 
met 1 groep kinderen gaan tekenen. Deze kinderen hebben dan geen gym deze 
middag. Dat zal ongeveer 1 x per 6/7 weken het geval zijn.  

We vragen wel alle kinderen van groep 3 t/m 8 om elke maandag hun gymspul-
len mee te nemen.  

Startgesprekken 
 
Op maandag 27 en woensdag 29 september worden de startgesprekken gehouden. U ontvangt hiervoor 
nog een schema met daarop de tijden van de gesprekken. 
Bij groep 3-4 en 5-6 krijgt u bij dit gesprek de informatie die normaal gesproken op de informatie-
avond zou wordt verteld op papier. Dit papier ligt klaar in de gang en kunt u rustig doorlezen, vooraf-
gaand aan het gesprek.  

Voorstellen meester Remon 

Hallo allemaal! Ik ben Remon Lasker, de nieuwe onderwijsassistent op Burg. van Royenschool.   

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 zal ik elke morgen aanwezig 
zijn en hulp en ondersteuning bieden waar nodig is aan de kinderen en leer-
krachten. 

Ik ben 47 jaar en woon in Emmen. Naast mijn baan als onderwijsassistent, 
geef ik ook nog zwemles en werk ik een avond in de week in de horeca, in 
Coevorden. Mijn hobby’s zijn o.a. wandelen, poolbiljart en reizen.  

Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en er samen een fantastisch school-
jaar van te maken! 
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