
NIEUWSBRIEF 

Even voorstellen 

Hallo allemaal, Dit jaar ben ik onderwijsassistent op de van 

Royenschool. Bij deze zal ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam 

is Iris Tip. Ik ben 20 jaar en woon in Veenoord. Vorig jaar ben ik 

afgestudeerd als onderwijsassistent. Ik ben elke maandag- en 

dinsdagochtend aanwezig bij de groepen 1, 2, 3 en 4. De andere 

dagen van de week ben ik aan het werk op OBS de Akker in 

Sleen. Als extra werk en in het weekend werk ik bij Any Tyme in 

Nieuw-Amsterdam waar ik al bijna 4 jaar met plezier heen ga. Ik 

vind het ontzettend leuk om met kinderen te werken en om de 

kinderen wat te leren. Daarom kijk ik ontzettend uit naar dit jaar! Tot op school!   

Met vriendelijke groet, Iris Tip 

Klassenouders 

Ook dit jaar werken we weer met klassenouders. We willen alle klassenouders bij voorbaat alvast be-

danken voor hun aanmelding en inzet. 

Groep 1-2: Amela Turkanovic 

Groep 3-4: Laura Kwant en Christa Vedelaar 

Groep 5-6: Bianca Ossel 

Groep 7-8: Marianne Alting  

De klassenouders van groep 1-2 en groep 3-4 waren afgelopen jaar ook klassenouder maar hebben aangegeven 

nog wel een jaartje door te willen gaan. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de leerkrachten.  

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

Schooljaar 2019-2020 

Nr. 2, 12 september 

Muziekschool MM 

Ook dit jaar doet Muziekschool MM weer mee 

met oktober kindermaand. 

Op 5 oktober van 11.00 tot 14.00 is er een speur-

tocht door ons gebouw aan de Hooggoorns 24 in 

Emmen. Er zijn demonstraties, open lessen, 

workshops en u kunt bij ons terecht voor infor-

matie over de verschillende cursussen muziek. 

We zijn open voor alle leeftijden. 

Nieuw is ook de cursus Algemene Muzikale vor-

ming , die in oktober gaat starten op de dinsdag-

middag.  

www.muziekschoolmm.nl 

(Zie flyer in de bijlage) 

SchoolApp 

Achter de schermen zijn we druk bezig om de 

SchoolApp weer helemaal up-to-date te maken 

voor alle ouders/groepen zodat we weer nieuws 

en dergelijke kunnen delen. Zodra alles klaar is 

krijgt u hiervan bericht.  

Onder voorbehoud van typefouten. 

Oud papier op 21 september 

Voor het halen van oud papier hebben wij de 

hulp nodig van de volgende ouders: 

 

Eveline Zuidland 

Joas van der Spoel 

Ena Foric 

Twan Zwiers 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor vervanging! 
Bijlagen: Flyer open dag Muziekschool en Homestart 



 






