
NIEUWSBRIEF 

SchoolApp 

In de bijlage zit de uitleg voor het installeren van de SchoolApp. We zouden het erg op prijs stellen als 

alle ouders de SchoolApp geïnstalleerd hebben. Zo kunnen we ouders snel bereiken d.m.v. een push-

bericht en kunt u foto’s, informatie en activiteiten in en om de klas heen volgen. Als u er niet goed 

uitkomt dan helpen wij graag op school. Kom in dat geval gewoon even langs (bij voorkeur op maan-

dag of donderdag). Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Toestemmingsformulieren AVG 

Vorig schooljaar hebben we alle ouders gevraagd om het zgn. AVG-formulier in te vullen.  Hierop kunt 

u aangeven hoe we als school moeten omgaan met de foto’s van uw kind(-eren). Mogen ze bijvoor-

beeld gebruikt worden op onze website en facebook? Of heeft u liever alleen de foto’s op het besloten 

deel van de website/schoolapp? Omdat sommige ouders gedurende het schooljaar hebben ontdekt wat 

hun keuze tot gevolgen heeft, hebben we gemeend nogmaals alle ouders om hun toestemming te vra-

gen. Nog een andere reden om het formulier weer mee te geven is dat lang niet alle ouders het des-

tijds hadden ingevuld. Volgende week zullen de kinderen het formulier meekrijgen en we willen u ver-

zoeken het dan zo snel mogelijk weer in te leveren bij de leerkrachten. 
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Verjaardag juf Thera 

A.s. dinsdag (1 oktober) viert juf Thera haar ver-

jaardag in de klas.  De kinderen van groep 1 en 2 

mogen deze dag verkleed op school komen. 

Het belooft een heel gezellige dag te worden! 

 

Krentenbaard en waterpokken 

In groep 1 en 2 zijn er kinderen met waterpokken 

en krentenbaard. Voor informatie hierover kunt u 

terecht op de website van de RIVM. 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-krentenbaard 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-waterpokken  

Onder voorbehoud van typefouten. 

Bekijk ook onze website: 

 

 

www.vanroyenschool.nl 

Startgesprekken 

Aankomende week zijn de ‘startgesprekken’. We noemen ze startgesprekken zo aan het begin van het 

nieuwe schooljaar. De startgesprekken zijn bedoeld voor de groepen 1,3,5 en 7 en voor (nieuwe) ou-

ders die nog geen gesprek hebben gehad met de leerkracht van de groep. De ouders van de kinderen 

uit de groepen 2, 4 en 6 hebben het afgelopen jaar al verschillende gesprekken gehad met de leer-

krachten waardoor we hebben besloten om deze facultatief te maken. Wenst u als ouder toch een ge-

sprek dan kunt u dit kenbaar maken bij de desbetreffende leerkracht. De gesprekken voor de ouders 

van de kinderen van groep 8 worden door Gonda ingepland. 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-krentenbaard
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