
  

  

 

 

 

 

 

  

Nieuwsbrief 
schooljaar 2022-2023  nr. 7  13 januari 2023 

Inhoud 
In deze nieuwsbrief wordt aandacht 
besteed aan de volgende 
onderwerpen: 
- Regel van de maand 
- School van de maand 
- Toetsweken 
- Rapport 
- Smoothie leerlingenraad 

 

 

 

 

Regel van de maand 
Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame  
School’. In onze school hebben wij met elkaar  
regels en afspraken gemaakt. We hebben  
regels voor de hele school. Deze hangen bij  
de ingang. We hebben ook regels in de groep,  
deze zijn zichtbaar in de groep. Het lijkt ons goed om elke 
maand extra aandacht aan een regel te besteden. In deze 
maand is dat de regel ‘Ik luister naar meester/juf’. 

Agenda: 

Week 3/4/5 Toetsweken 
26-01  Voorleesontbijt 
Week 8 Inschrijven  
   rapportgesprekken (Parro) 

23-02  Studiedag, kinderen vrij 
24-02  Rapport gaat mee 
27-02/ 
 03-03 Voorjaarsvakantie 
 
 

School van de maand 
Deze maand zijn wij uitgekozen als school van de maand en 
kunnen de leerlingen gratis zwemmen bij zwembad de Dolfijn.. 
De leerlingen hebben voor de kerstvakantie het 
toegangskaartje meegekregen. Veel zwemplezier allemaal! 



  

 

 

 

 

 

 

Rapport 
Op vrijdag 24 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar mee. Mocht u 
het rapport van uw kind nog thuis hebben liggen, zou u deze dan mee willen geven naar school? 
Alvast bedankt. 

Gezonde smoothie 
Gisteren hebben de leerlingen van de leerlingenraad ons getrakteerd op een heerlijke gezonde 
smoothie om het jaar goed en gezond te starten. Iedereen heeft er heerlijk van genoten! 

Toetsweken 
Uw kind zit op school om zich te ontwikkelen, in de breedste betekenis van dit woord.. Als team 
volgen wij deze ontwikkeling van uw kind iedere dag middels de lessen, observaties en na een 
aantal weken volgt er een methodegeboden toets. Ieder half jaar (in januari en juni) volgen wij de 
langetermijnontwikkeling van onze leerlingen met de landelijke Cito-toetsen. Wij vinden het 
belangrijk dat de leerlingen de tijd krijgen én nemen en gaan daarom niet overhaast te werk. De 
komende 3 weken worden deze toetsen in de groepen 3 tot en met 8 afgenomen.  

Een toets is natuurlijk een momentopname, maar geeft wel een goed beeld van de ontwikkeling 
van uw kind. Tevens geeft deze toets de leer- en ontwikkelpunten van uw kind weer, waar het 
tweede half jaar aan gewerkt kan worden.  

We wensen alle leerlingen veel succes met het maken van de Cito-toetsen! 

 

 

Bijlage  
Bijlage I: Flyer Roelof van Echten College (Open week en meer) 



KOM KENNISMAKEN

OPEN WEEK & MEER
januari & februari 2023

Op dinsdagavond 17 januari vanaf 19.30 uur organiseren we een 

online uitzending voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8.  

Oud-leerling en gastpresentator Tom Kikkert interviewt leerlingen 

en docenten over het brugklasleven, ons onderwijs en onze 

school. Ook geven ze een bijzonder kijkje in hun dag op het RvEC.

ROELOF ONLINE

dinsdag 17 januari 2023

Lees snel verder  
en check ook onze website:

www.rvec.nl

De uitzending is te zien op www.rvec.nl

https://rvec.nl/naar-de-brugklas/kom-kennismaken/
https://rvec.nl/naar-de-brugklas/kom-kennismaken/


De prikkelarme rondleiding is voor groep 8-scholieren die een 

extra behoefte op het gebied van zorg en begeleiding hebben. 

Op donderdag 19 januari kun je samen met je ouders in een 

klein groepje onze school bekijken. Dat kan tussen 17.00 uur en 

18.00 uur en tussen 18.30 uur en 19.30 uur. 

Is dit iets voor jou? 

Mail dan naar Pidi Reitsma, Marjanne Deuzeman of Jiske Donkers 

om een afspraak te maken. Hun e-mailadressen staan  

onderaan deze flyer. 

PRIKKELARME RONDLEIDING

donderdag 19 januari 2023

Tijdens onze open dag ben je samen met je ouders van harte 

welkom om een kijkje te nemen in onze school. Dat kan op beide 

locaties in verschillende sessies: tussen 15.30 en 16.45 uur, tussen 

18.00 en 19.15 uur en tussen 19.30 en 20.45 uur. 

Wij kijken ernaar uit jullie te leren kennen. Medewerkers én 

leerlingen van het RvEC vertellen je graag over onze school en 

het brugklasleven. 

OPEN DAG

vrijdag 20 januari 2023

Meld je aan via www.rvec.nl

https://rvec.nl/naar-de-brugklas/kom-kennismaken/


We geven groep 8 graag de kans om hun laatste vragen over het 

RvEC, het voortgezet onderwijs en het brugklasleven te stellen. 

Daarom gaan wij ‘on tour’! 

Als daar behoefte aan is, komen we graag langs in groep 8 

om te vertellen over onze school en vragen te beantwoorden. 

Groep 8-docenten kunnen een bezoek aan hun klas plannen door 

te mailen naar Marjanne Deuzeman of Pidi Reitsma. 

Hun e-mailadressen staan onderaan deze flyer. 

ROELOF ON TOUR

6  -10 februari 2023

Speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers 

organiseren wij op 9 februari een vragenuurtje bij ons op school. 

Je bent tussen 16.30 en 17.30 uur welkom om  

al jouw vragen te stellen.

VRAGENUURTJE OP HET RVEC

donderdag 9 februari 2023

Meld je aan via www.rvec.nl

https://rvec.nl/naar-de-brugklas/kom-kennismaken/


 LOCATIE  
BENTINCKSPARK 

Sportveldenweg 20 
7902 NX Hoogeveen 

 
contactpersoon:  

Pidi Reitsma 

 LOCATIE  
VOLTASTRAAT 

Voltastraat 27 
7903 AA Hoogeveen 

 
contactpersoon praktijkonderwijs:  

Jiske Donkers

contactpersoon vmbo:  
Marjanne Deuzeman 

HIER VIND JE ONS

m.deuzeman@rvec.nl

j.donkers@rvec.nl p.h.reitsma@rvec.nl

http://www.rvec.nl
mailto:m.deuzeman%40rvec.nl?subject=
mailto:j.donkers%40rvec.nl?subject=
mailto:p.h.reitsma%40rvec.nl?subject=

