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Agenda
Donderdag 14 juli:
Vrijdag 15 juli:
Maandag 29 augustus:

Gala-avond groep 8
Laatste schooldag (alle leerlingen om 12.00 uur vrij)
Eerste schooldag (onthulling nieuwe schoollogo)

Directie/IB aanwezig
Woensdag 13 juli:
Petra en Frederike
Donderdag 14 juli:
Petra (laatste dag) en Frederike
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig.
Corianne is elke dinsdag op school aanwezig.

Formatie komend schooljaar
De samenstelling van het team is bekend. In het team zijn oude en nieuwe gezichten te zien. We zijn
heel blij dat we voor alle groepen enthousiaste leerkrachten hebben kunnen vinden.

Op dit moment is nog niet bekend welke docent komend jaar HVO zal geven. Zodra we hier meer over
weten, zullen we dit melden.

Gala-avond groep 8
Enkele weken terug is groep 7/8 heel druk geweest met het opnemen van een heuse film. Deze film zal
in première gaan op de gala-avond voor groep 8. De leerlingen en ouders hebben hier inmiddels
informatie over ontvangen. Op vrijdag 15 juli zullen de leerlingen van de andere groepen deze film op
school te zien krijgen onder het genot van drinken en iets lekkers.

Onthulling nieuwe schoollogo
Inmiddels zijn de prachtige nieuwe schoollogo’s al gespot in de nieuwsbrief en op de website van de
school. Het logo van de school en het logo van de scholengroep worden nog officieel geïntroduceerd!
De onthulling zal op de allereerste schooldag na de zomervakantie feestelijk worden gedaan. De
kinderen verzamelen op het schoolplein. Onder tromgeroffel zal het nieuwe schooljaar geopend worden
en de vlag met het nieuwe schoollogo worden gehesen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.

Jaarplanning schoolactiviteiten
Het inplannen van alle activiteiten is in volle gang. Aankomend schooljaar zal de jaarplanning op
verschillende manieren worden gecommuniceerd:
* Voor de zomervakantie zal de jaarplanning digitaal te vinden zijn op de website van de school en via
de SchoolsUnited app.
* Na de zomervakantie ontvangen de kinderen een school-informatiekaart met de belangrijkste data
van het schooljaar.
* Gedurende het schooljaar zullen in de nieuwsbrief de data van de aankomende activiteiten vermeld
staan.

Nieuws van de medezeggenschapsraad (MR)
Belangrijkste punten van de laatste vergadering
Op woensdag 29 juni 2022 is de MR weer bij elkaar geweest. Hieronder enkele punten die op deze
vergadering zijn besproken:
- Directie is bezig met de schoolbegroting en het schooljaarplan. Dit gebeurt in samenspraak met het team
en dat is erg prettig. De formatie is rond en akkoord bevonden.
- De oudergeleding heeft kennisgemaakt met Frederike. We hebben afscheid genomen van Marianne en
daarnaast Michiel welkom geheten binnen de MR. We zijn erg blij dat de oudergeleding weer compleet
is. Het was de laatste MR-vergadering van Marije, binnen het team wordt nog besproken wie er in de MR
gaat.
- 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 staan nog niet vast.
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)
Carolien Kremers (waarnemend secretaris)
Michiel Oving (oudergeleding)
Vacature (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. Op de website van de school is allerlei informatie te vinden over de
MR onder het kopje ‘Ouders’ en vervolgens ‘MR’.

Bericht ouderraad
De penningmeester heeft alle gelden van de sponsorloop geteld. Het is een geweldige opbrengst van
ongeveer € 2500,00. De ouderraad wil alle kinderen, sponsoren en vrijwilligers die hieraan hebben
meegewerkt heel hartelijk bedanken. Nu gaan we nadenken hoe we dit bedrag goed kunnen besteden.
De ideeën die we van de kinderen hebben gekregen zijn o.a. een klimmuur, een grote glijbaan, een
reuzen trampoline, nieuwe schommels, een net over de pannakooi, een professioneel sport toestel, XXL
ballen (zoals gebruikt met Koningsdag), technisch lego. We gaan nadenken wat haalbaar is en waar alle
kinderen mee kunnen spelen.

Daarnaast is de ouderraad nog op zoek naar nieuwe ouders die graag hun steentje bij willen dragen bij
allerlei activiteiten. Wilt u graag helpen of wilt u weten wat dit precies inhoudt, dan horen we dit graag!
U kunt dit kenbaar maken bij 1 van de leerkrachten of bij de zittende leden van de ouderraad. Ook kunt
u een mail sturen naar directie@vanroyenschool.nl. We hopen op uw aanmelding!

Bericht vanuit de kleutergroep
In de Coronaperiode werden de kinderen door juf Thera om 12.00/12.30/15.15 uur bij het hek van het
schoolplein gebracht (bij de parkeerplaats). Dit gaf juf Thera het overzicht welke ouders er waren en wie
er dus was opgehaald. Op dit moment vliegen de kinderen soms al richting ouders, schommels of de
zandbak en is niet helemaal duidelijk wie er is opgehaald. Om die reden willen we graag per direct weer
invoeren dat juf Thera met alle kinderen naar het hek loopt en dat u de kinderen daar dus ophaalt.

Bericht van Petra
Aan alle ouders en leerlingen,
En dan is het al bijna zomervakantie. Een jaar vliegt voorbij en zeker de laatste periode tot aan de
zomervakantie. Dat betekent ook dat mijn taak er op
deze drie scholen van Arcade er bijna op zit. Ik heb
ervoor gekozen om zo te werken, maar het is toch even
een raar moment. Ook deze scholen zijn een beetje
‘mijn’ scholen geworden.
Door de pandemie zijn de oudercontacten beperkt
gebleven. Ouders konden niet in de school en ook zijn een
aantal activiteiten uitgesteld of afgelast. Dat is jammer,
want ik had graag meer contact met u als ouders gehad.
Ik heb genoten van het samenwerken met de verschillende
teams en het werken aan het steeds weer verbeteren van
onderwijs voor uw kinderen. Ik wil alle collega’s heel
hartelijk bedanken voor de afgelopen periode.
Deze laatste periode werk ik heel plezierig samen met
Frederike Cleveringa, jullie nieuwe directeur. Zij gaat verder
waar ik gebleven ben. Ik wens Frederike heel veel succes en
ook alle leerlingen en hun ouders wens ik alle goeds toe voor de toekomst!
Met vriendelijke groeten,
Petra van de Pauvort
Interim directeur

Fijne vakantie
De laatste schoolweek breekt alweer aan. We hebben wel weer een heel bijzonder schooljaar achter de
rug. Het Coronavirus heeft ons vooral in de eerste helft van het schooljaar nog flink parten gespeeld.
Een aantal keren hebben de kinderen en de leerkrachten flink moeten "schakelen". Al met al kunnen we
wel zeggen dat we erg trots zijn op iedereen. Wat heeft iedereen het, ondanks alles, goed gedaan. Ook
willen we langs deze weg de ouders enorm bedanken voor alle flexibiliteit, het meedenken en het
meewerken het afgelopen jaar.
In de laatst schoolweek gaan we natuurlijk ook nog een aantal leuke dingen doen met de kinderen. De
kinderen van groep 8 hebben hun afscheidsavond. En vrijdag 15 juli start om 12.00 uur voor iedereen
een welverdiende vakantie! Via deze weg willen wij jullie allemaal een prettige, zonnige en gezellige
zomervakantie wensen! We hopen iedereen op maandag 29 augustus weer fris, fruitig en gezond op
school te mogen verwelkomen!

