
Musical groep 7/8 

Morgenochtend voert groep 7/8 voor de groepen 1 t/m 6 

de generale van hun musical op. Dit gebeurt in de Haven. 

We lopen vanaf school na de pauze gezamenlijk naar de 

Haven. De musical is rond 12.30 uur afgelopen en ieder-

een mag dan vanaf de Haven naar huis. Jonge kinderen 

wachten met de juf tot ze daar worden opgehaald.  

‘s Avonds wordt dan de musical voor ouders en opa’s en 

oma’s opgevoerd, ook in de Haven. De zaal is open om 

19.15 uur en de musical zal beginnen om 20.00 uur. Wij 

wensen de leerlingen veel succes en plezier en we hopen 

voor iedereen op een mooie avond! 

NieuwsbRief  
OBS Burg S.J. van Royen 

Week 22 Nr. 19 

28-5-2019 

Oud papier: 

Voor het halen van oud papier zijn wij hulp  

nodig van de ouders van (zaterdag 8-6-’19):  

 Rick & Niek Feenstra 

 Jens Mulder 

 Nohla Heynen 

 Vera Oosterhof 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor  

vervanging. 

Belangrijke data:  

Woensdag 29 mei 20.00 uur: Musical groep 7/8 

Donderdag 30 mei t/m maandag 10 juni: 

 JUNIVAKANTIE 

Veegmachine in de aanbieding 

Op school staat een elektrische veegmachine. Gezien het feit dat deze niet gebruikt wordt heeft de OR in 

overleg met het team besloten deze te verkopen. De machine werkt, maar heeft waarschijnlijk wel een 

nieuwe accu nodig. Bent u geïnteresseerd in deze veegmachine? Dan kunt u contact opnemen met Mike 

Zuidland via 06-20186449. 

Open dag Muziekschool Emmen 

Op 22 juni a.s. van 12.00 tot 15.00 uur houdt Muziekschool Emmen haar jaarlijkse open dag. Er zijn de-

monstraties en open lessen, u kunt terecht voor informatie over lesvormen en tarieven en  voor de kin-

deren is er een muzikale speurtocht. Nieuw in het aanbod is de cursus Algemene Muzikale Vorming op 

dinsdagmiddag om 16.00 uur, een kennismaking met muziek (zie bijlage). Alles vindt plaats in het gebouw 

aan de Hooggoorns 24 in Emmen.  

Herinnering 

Enige tijd terug heeft iedere ouder een envelop gekregen om een app voor foto’s en nieuws vanuit de 

school te installeren. Ongeveer de helft van de ouders heeft dit nu gedaan. Wilt u even kijken of u deze 

app al hebt of dat u dit nog moet doen? Mocht het niet lukken, kunt u op school langskomen om samen 

te regelen dat dit in orde komt. 
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