
Groepenverdeling schooljaar 2019-2020 

Volgend schooljaar is de groepenverdeling wat gewijzigd. Omdat het leerlingenaantal helaas nog steeds 

dalende is, moeten we leerkrachtenuren inleveren. Dit betekent dat we op 2 dagdelen in 3 groepen gaan 

werken: groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8. Dit doen we op de maandagmiddag en woensdagmorgen. 

Dat zijn ook de dagdelen dat er gym wordt gegeven en we dus de minste instructiemomenten hebben. 

Hieronder de verdeling van de leerkrachten over de groepen: 

Groep 1-2  juf Thera (maandag, dinsdag, donderdagmorgen en vrijdagmorgen) 

   juf Anke (woensdag) 

Groep 3-4  juf Carolien (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen) 

   juf Anke (donderdag)  

Groep 5-6  juf Marije (maandag, donderdag en vrijdag) 

   juf Anke (dinsdag) 

Groep 7-8  juf Gonda (hele week behalve maandagmiddag) 

Op maandagmiddag en woensdagmorgen geeft juf Carolien les aan groep 3-4-5. Groep 6-7-8 krijgt op 

maandagmiddag les van juf Marije en op woensdagmorgen les van juf Gonda. Juf Hetty blijft intern begelei-
der van onze school. Zij is er elke donderdag en op woensdag 1x per 2 weken. De directie wordt ge-

vormd door juf Astrid Eenkhoorn (directeur) en meester Dennis Schmeier (locatiecoördinator). Juf As-

trid zal 2 dagdelen op school aanwezig zijn en meester Dennis 2 dagen. In de schoolgids zullen we vermel-

den wanneer wie aanwezig is. Verderop in deze nieuwsbrief stelt meester Dennis zich kort voor.  
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Uitkomst enquête schooltijden 

Enkele weken terug hebben we als MR een enquête verstuurd over de schooltijden. Er zijn 45 enquêtes 

verstuurd en hiervan zijn er 41 teruggekomen. We wilden 90% retour en er zijn er 91% retour gekomen. 

Van deze enquêtes was er 1 ongeldig, 14 waren voor het handhaven van de tijden en 26 waren voor on-

derzoek. In totaal waren er dus 26 van de 41 voor onderzoek en dat is 63%. Wij wilden 80% dus we gaan 

komende jaren nog niet verder met een onderzoek. Wij danken alle ouders voor de respons. Dit geeft 

ons een mooi beeld van hoe er tegen onze schooltijden aan wordt gekeken. 

Meester Dennis stelt zich voor 

Mijn naam is Dennis Schmeier. Samen met mijn vriendin Dana en mijn kinderen Saar (5 jaar) en Cas (3 

jaar) woon ik in Schoonebeek. De afgelopen twee jaren heb ik als locatiecoördinator gewerkt op OBS 

Parkschool in Coevorden. Hiervoor heb ik nog drie jaar als leerkracht/bouwcoördinator gewerkt op de 

Parkschool en zeven jaar als leerkracht op de Burgemeester Wessels Boerschool in Dalen. Ik heb deze 

week mijn studie ‘Schoolleider vakbekwaam/directeur’ afgerond.  

Ik heb ontzettend veel zin om als locatiecoördinator aan de slag te gaan op OBS de Vlinderhof in Noord-

Sleen en OBS van Royen in Schoonoord. Op beide scholen zal ik twee dagen aanwezig zijn. Aankomende 

week ga ik kennismaken met de collega’s van beide scholen. Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie en 

we zien elkaar in het nieuwe schooljaar.   

Groet, Dennis Schmeier 



Rapporten en portfolio’s 

Willen jullie allemaal proberen nog voor de vakantie de rapporten en portfolio’s weer meegeven naar 

school? Wij hopen alles voor de vakantie weer compleet te hebben zodat we na de vakantie fris kunnen 

starten. 

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

Week 27 Nr. 21 

2-7-2019 

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:  

Donderdag 4 juli en vrijdag 5 juli: 

 Schoolkamp groep 5/6 

Woensdag 10 juli: 

 Àfscheidsmiddag groep 8 

Vrijdag 12 juli: 

 12.00 uur zomervakantie 

Fijne vakantie!! 

Via deze weg willen we jullie allemaal alvast een heel fijne vakantie wensen. We hopen iedereen volgend 

schooljaar weer fris, fruitig en gezond terug te zien! 

 

Alle hulpouders bedankt! 

Elk schooljaar wordt er door bijvoorbeeld de OR, MR, luizenmoeders, bibliotheekmoeder en nog veel 

meer ouders hard gewerkt om allerlei activiteiten die op en rondom school plaatsvinden mogelijk te ma-

ken. Via deze weg willen we deze ouders voor dit schooljaar weer hartelijk bedanken. We hopen dat er 

volgend schooljaar weer net zoveel ouders voor ons klaarstaan! 

Juf Sharon 

Juf Sharon zal volgend jaar niet meer als onderwijsassistent aan het werk gaan. Zij gaat hoogstwaarschijn-

lijk de Pabo doen om ook juf te kunnen worden. We wensen haar veel succes! 
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