
NIEUWSBRIEF 

Kerstviering 

Ook dit jaar vieren we Kerst op school. Elke groep in het eigen klaslokaal. Het is 

ook nu weer de bedoeling dat de ouders iets te eten maken voor de kinderen. 

Het gaat om kleine hapjes/hoeveelheden per kind, feestelijk en in kerstsfeer ge-

presenteerd. In samenspraak met de klassenouder heeft u hiervan bericht gehad. 

U kunt het gerechtje woensdagmiddag 18 december tussen 17.45 uur en 18.00 

uur in de klas brengen. Vanaf 19.00 uur is het kerstdiner afgelopen (groep 7/8 

heeft een uitloop van maximaal 30 minuten). Alle ouders mogen op het school-

plein wachten tot het kerstdiner afgelopen is. Tijdens het wachten biedt de OR u 

dan een hapje en een drankje aan (zie informatie op pagina 2 van deze nieuwsbrief!). Als een klas 

klaar is meldt de leerkracht dat op het plein en dan kunnen de kinderen (en de spullen) opgehaald 

worden. De kinderen nemen voor het kerstdiner een eigen beker, bord en bestek mee naar school, 

voorzien van naam. Graag inleveren in een plastic zak op woensdagochtend 18 december.  

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

Voor we het weten is het weer januari en gaan 

we weer aan de slag met de CITO-toetsen. Daar-

na zullen er ook weer oudergesprekken plaatsvin-

den en zullen de rapporten ingevuld worden. Wilt 

u ervoor zorgen dat de rapport(en) van uw kin-

deren weer op school zijn?  

Liefst voor de kerstvakantie. Dank alvast 

Onder voorbehoud van typefouten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstbakjes maken 

Om te zorgen dat de klas voor het kerstdiner leuk is aangekleed gaan we dinsdagmiddag 17 

december in alle groepen weer kerstbakjes maken. De oase en de kaarsen worden door de 

OR geregeld. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen zelf een bakje, versiering en wat groen 

(kleine takjes graag) meenemen? Alvast bedankt! 

Schoolbeleid betreffende ouders 

We gaan vanaf januari werken met VOG voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn binnen onze school. 

VOG is een verklaring omtrent gedrag, waaruit blijkt dat het gedrag van deze vrijwilliger in het verle-

den geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.  

Alle leerkrachten zijn verplicht om zo’n verklaring af te geven. Onze overblijfhulpen hebben ook al  

zo’n verklaring aangevraagd voor hun werkzaamheden binnen onze school. We gaan nu alle ouders die 

structureel – vaker dan 3x per schooljaar – ons helpen met een activiteit vragen zo’n verklaring aan 

ons te verstrekken. Voor het verkrijgen van een VOG voor vrijwilligers bestaat een aparte regeling, 

waarbij deze VOG gratis aangevraagd kan worden. We zijn bezig met de aanmelding van school om in 

aanmerking te komen voor deze gratis aanvragen.  Ook zijn we bezig met het opstellen van een ge-

dragscode voor ouders. Deze zal in de eerstvolgende MR-vergadering worden voorgelegd. 



Woensdag 18 december 2019Woensdag 18 december 2019  
terwijl u wacht tot uw kind(eren) klaar zijn met het kerstdiner 

zorgen wij voor een hapje te eten, iets te drinken, 

een warm vuurtje en gezellige muziek. 

u blijft toch ook?u blijft toch ook?  

Kerst op het plein is een initiatief van 

de ouderraad van de o.b.s. van royenschool 

om zo alle ouders / verzorgers te bedanken  

voor hun bijdrage, in welke vorm dan ook, 

aan een fijne schooltijd voor de kinderen. 
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Informatie 

Sinterklaasfoto’s:   in de SchoolApp staan leuke foto’s van het Sinterklaasfeest! 

Start kerstvakantie: op vrijdag 20 december start voor iedereen de kerstvakantie om 12.00 uur! 


