
Afronden Cito-toetsen en oudergesprekken op aanvraag 

De kinderen hebben zich de afgelopen weken flink in het zweet gewerkt om de laatste ronde Cito-

toetsen zo goed mogelijk te maken. Deze week moeten er nog wat toetsen worden ingehaald en afge-

rond. Om die reden hebben we ervoor gekozen de oudergesprekken een week te verschuiven. Zo heb-

ben wij tijd om de rapporten te schrijven en kunnen de kinderen deze rapporten vrijdag 28 juni mee naar 

huis nemen. De rapporten zijn dan voor u in te zien en u kunt dan een gesprek aanvragen als u dat wenst. 

Mocht u dit willen, wilt u dit dan zo snel mogelijk bij de desbetreffende leerkracht aangeven? Ook kunnen 

wij als leerkracht u uitnodigen. De gesprekken vinden plaats op maandag 1 juli of donderdag 4 juli. 

NieuwsbRief  
O.B.S. Burg. S.J. van Royen 

Week 25 Nr. 20 

18-6-2019 

Oud papier: 

Voor het halen van oud papier zijn wij hulp  

nodig van de ouders van (zaterdag 13-7-’19):  

 Maya & Lynn de Waard 

 Sara & Amal Abdulmajid 

 Thomas Hilhorst 

 Noa, Zoë & Dyon Regtop 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor  

vervanging. 

Belangrijke data:  

Woensdag 19 juni t/m vrijdag 21 juni: 

 Schoolkamp groep 7/8 

Dinsdag 25 juni: schoolreis groep 3/4 

Vrijdag 28 juni: 12.00 rapporten mee 

Maandag 1 juli en donderdag 4 juli: 

 Oudergesprekken op aanvraag 

Donderdag 4 juli en vrijdag 5 juli: 

 Schoolkamp groep 5/6 

Bedankt en tot ziens 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor een heel fijne, leerzame en leuke tijd op O.B.S. van Royen. 

Na een periode van ziek zijn is het soms goed om een frisse, nieuwe start te maken. Mede vanwege de 

afname van het aantal leerlingen in de scholengroep en het sluiten van O.B.S. de Piramide is er met de 

directie van de scholengroep en de voorzitter college van bestuur gekozen voor een verandering in de 

aansturing van de scholengroep. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zal ik geen deel meer uitmaken 

van de directie binnen deze scholengroep. Ik krijg de kans om in de scholengroepen O.B.S. de Regenboog 

in Slagharen, O.B.S. de Klimop in de Krim, O.B.S.  Prinses Irene in Gramsbergen en O.B.S. Cantecleer in 

Kloosterhaar mijn directietaken in samenwerking met Jent Hadderingh weer op te pakken. Als directeur 

heb ik met heel veel plezier op de Van Royen gewerkt. Dankzij het team, de kinderen en alle betrokken 

ouders, in allerlei rollen en taken, heb ik de school als een warm nest ervaren. Dank daarvoor en tot 

ziens. 

Annet Horsting-Mazenier 

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. 


