
NIEUWSBRIEF 

Dank voor de prettige samenwerking 

In de laatste Nieuwsbrief voor de zomervakantie hebben jullie kunnen lezen dat het huidige schooljaar (2019 – 

2020) dhr. Dennis Schmeier (locatiecoördinator) en mevr. Astrid Eenkhoorn (directeur) samen het management 

vormen van onze school. Dat houdt natuurlijk in dat mijn werkzaamheden voor de school bij de start van de zo-

mervakantie zijn beëindigd. Vanaf eind januari 2019 tot aan de zomervakantie heb ik als interim-directeur mij 

mogen inzetten voor de Burg. van Royenschool. Een mooie periode waar ik met voldoening en plezier op terug-

kijk. De Burg. van Royenschool is een prachtige kleinschalige school binnen het mooie dorp Schoonoord. Graag 

wil ik jullie allen bedanken voor het door jullie in mij gestelde vertrouwen. Ik wens jullie allen (leerlingen, het 

team  en ouders) heel veel goeds voor de toekomst. 

Rein van Veen. 

Vrijwilliger gezocht 

Voor onze bibliotheek op school zoeken we een enthousiaste vrijwilliger op de dinsdagochtend  

en donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Je gaat o.a. helpen met de boeken uitleen  

van onze leerlingen. Lijkt je dit leuk en heb je op de genoemde dagen tijd over?  

Meld je dan snel aan bij juf Gonda. 

Voorzitter MR 

De voorzitter van de MR zit op dit moment alweer drie jaar op deze plek. Dat is het moment voor nieuwe verkie-

zingen. Onze voorzitter, Martin Eggens, stelt zich herkiesbaar. Mochten er andere ouders interesse hebben voor 

deze functie, dan horen wij dit graag. U kunt dit kenbaar maken via mr@vanroyenschool.nl tot uiterlijk woensdag 

25 september. In de nieuwsbrief zullen wij jullie over bovenstaande op de hoogte houden. 

Aanwezigheid directie 

Directeur Astrid Eenkhoorn: dinsdagmiddag en donderdagmorgen 

Locatiecoördinator Dennis Schmeier: maandag en donderdag (hele dagen) 

 

Vanwege studie en vergaderingen kan het wel eens voorkomen dat de directie op bovengenoemde tijden niet 

aanwezig kan zijn. In spoedgevallen is de directie bereikbaar. Laat in dat geval een telefoonnummer achter. 

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

Schooljaar 2019-2020 

Nr. 1: 29 augustus 

Studiedagen schooljaar 2019-2020 

Dinsdagmiddag 10 september 2019 

Donderdagmiddag 17 oktober 2019 

Dinsdag 14 april 2020 hele dag 

Woensdag 15 april 2020 hele dag 

Donderdagmiddag 4 juni 2020 

Bijlage 

In de bijlage stelt Daan Heuver (MCW) zich voor. 

  

Informatieavonden (19.00—20.00 uur) 

Maandag 2 september: groep 1/2 

Dinsdag 3 september: groep 3/4 

Donderdag 5 september: groep 5/6 

Woensdag 11 september: groep 7/8 

Onder voorbehoud van typefouten. 



Daan Heuver is de opbouwwerker op de Burg. S.J. van Royenschool 

De opbouwwerker op school is er voor alle ouders en kinderen.  

U kunt bij hem terecht met vragen over uw thuissituatie, uw kind of over gebeurtenissen op school. 

Denk hierbij aan: 

 Vragen over opvoeden en opgroeien 
 Echtscheiding 
 Financiële problemen  
 Pesten 
 Rouwverwerking 
 Hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld een Doe-mee-pas. 
 Etc. 
 

Als de opbouwwerker op school uw vraag niet kan beantwoorden, zorgt hij dat uw vraag bij de 

juiste persoon terecht komt.  

Contactgegevens van Daan 
Elke eerste donderdag van de maand is Daan van 11.30 tot 12.30 uur aanwezig op school en 

kunt u hem aanspreken met vragen. Mailen of bellen kan ook: 

E-mail: dheuver@mwcoevorden.nl 

Telefoonnummer: 06-33133269, 085-2735256 

Daarnaast is Daan elke dinsdag middag, woensdag en donderdag aanwezig in het dorpshuis aan de 

Kerklaan 9 in Schoonoord.   Daan is bereikbaar van dinsdag tot en met Vrijdag tijdens kantooruren 


