Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
week 16 | 19 april 2018
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws

Koningsspelen 2018
Vrijdag zijn de Koningsspelen. We beginnen allemaal op
de vestiging Roombeek met een Koninklijk ontbijt en
daarna gaan we naar Deppenbroek waar een sportspelcircuit klaarstaat.
De kinderen moeten dus allemaal om 8.30 uur op de
vestiging Roombeek komen. Het ophalen is om 12.30
uur op de vestiging Deppenbroek!
Het belooft prachtig weer te worden; we gaan er een
mooie dag van maken!

Meivakantie

Schoolreizen
De schoolreizen zijn allemaal
gepland:
Groep 1 en 2: donderdag 31 mei naar
kinderspeelboerderij ’t Höfke in
Bentelo.
Groep 3-4-5: dinsdag 22 mei naar Dinoland in
Zwolle.
Groep 6:
donderdag 14 juni naar Amsterdam.
Groep 7:
dinsdag 15 tot en met donderdag
17 mei naar Buurse.
Groep 8:
donderdag 31 mei tot en met zondag
3 juni naar Vlieland.
Bijna iedereen heeft de schoolreisbijdrage voldaan. Als
u nog moet betalen: doe dat dan voor de meivakantie!

PBS en GLANS

De meivakantie begint op
vrijdag 27 april en duurt tot en
met 13 mei.

Plein vestiging Roombeek
Het is bijna zover: de certificering voor PBS wordt
aangevraagd! Best wel spannend, omdat de lijst met
eisen waaraan een school moet voldoen, lang is. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat we voldoen aan de
eisen en we ons officieel PBS-school mogen noemen.

Twee moeders hebben het
hinkelblok en het cijferspel afgemaakt. Het ziet er
prachtig uit. Dank je wel Silvia en Veronique!

Ouderbetrokkenheid betekent voor ons meer dan
ouders die op school helpen bij activiteiten.
Op OBS Roombeek betekent ouderbetrokkenheid
vooral dat ouders, school en kind samen ervoor zorgen
dat het kind tot groei komt.
Hoe we dat doen, was deze week ook weer mooi om te
zien: in groep 6 is de zogenaamde NSCCT afgenomen.
Een test waarbij het leerpotentieel van kinderen
gemeten wordt. Naar aanleiding van deze test volgt een
gesprek tussen ouders-kind-school (driehoek) waarbij
de aandacht vooral gericht wordt op ‘de hoop en de
droom’ van het kind. ‘Waar liggen je interesses? ’ ‘Wat

zou je later willen gaan doen?’ ‘ Wat heb je daarvoor
nodig?’
Maar ook: ‘Hoe kunnen wij (ouders en school) jou
daarin ondersteunen?’
Mooie, waardevolle gesprekken!

Inloop

Persoonlijk woordje

De eerstvolgende inloop is op vrijdag 18 mei. U bent
dan van 12.30 tot 13.00 uur van harte welkom om in
school te kijken naar het werk van uw kind.

Lieve kinderen, ouders en collega’s: wat ben ik enorm
verwend op mijn 50e verjaardag. Op beide vestigingen
ben ik toegezongen, heb ik cadeautjes gekregen en heb
ik veel felicitaties in ontvangst mogen nemen.
En dan maak je één keer niet zelf de nieuwsbrief……
staat de eerste bladzijde vol met foto’s van mijn feestje.
Geweldig!
Dank je wel allemaal; ik heb ervan genoten!
Juf Sarah.... eh… Truus

Multiculturele markt/fancyfair

De voorbereidingsgroep heeft op 16 april weer overleg
gehad. We hebben besloten om de markt een dag naar
voren te schuiven, namelijk naar 21 juni van 14.30 tot
19.00 uur.

Staking op 30 mei
Op woensdag 30 mei is weer een stakingsdag gepland.
Op dit moment is nog niet duidelijk of OBS Roombeek
dicht is. Houdt u er al wel vast rekening mee dat uw
kind op 30 mei mogelijk vrij is.

Verjaardagen
Alle jarigen in de maand mei.
18-05 Caithlyn groep 2
24-05 Milan groep 2
25-04 Berçem groep 3
24-05 Ashlynn groep 3
16-05 Mehmet groep 4
11-05 Özge groep 5
08-05 Shania groep 6
29-05 Lana groep 6
21-05 Daan groep 6
09-05 Kevin groep 7
27-05 Zoanne groep 7

Agenda
20-04 Koningsspelen
27-04 Start meivakantie, alle leerlingen vrij!
14-05 Einde meivakantie, alle leerlingen weer naar
school!
18-05 Inloop van 12.30-13.00 uur
21-05 Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij!
De volgende nieuwsbrief komt uit op 17 mei.

Meer informatie, foto’s en voorgaande nieuwsbrieven vindt u op www.roombeekschool.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via nieuwsbriefdigitaal@roombeek.nl

