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Algemeen nieuws
Multiculturele markt

 elk jaar hebben we nog gekozen voor een doel met
mensen, nu een keer dieren
 het moet in de buurt zijn, dan kunnen we zelf het
geld geven

Groepsindeling 2018-2019

Op vrijdag 15 juni gaat het team in overleg over de
groepsindeling van komend schooljaar.
We hebben komend schooljaar 8 groepen. Welke
leerkracht voor welke groep komt te staan, hoort u zo
snel mogelijk van ons.

Herinnering vrije dag
Morgen – vrijdag 15 juni – zijn alle
kinderen vrij!
De studiedag van 29 juni komt te vervallen.

Verhuizing locatie Deppenbroek

Nieuws vanuit de kinderraden

Op beide vestigingen hebben de kinderraden een goed
doel voor een deel van de opbrengst van de
multiculturele markt gekozen. Bestaat toeval wel of
niet? Beide kinderraden kozen – zonder het van elkaar
te weten!- voor hetzelfde doel.
Het goede doel voor dit jaar is de dierenambulance.
De volgende argumenten werden genoemd:

Fase 1 van de verhuizing is inmiddels geweest. Dat is op
beide vestigingen zichtbaar. Veel spullen staan in
kratten en dozen.
Zoals dat bij een verhuizing hoort, wordt het eerst
rommelig om vervolgens weer opgeruimd en mooi te
worden.

Afwezigheid leerkrachten en vervanging

Dat het niet makkelijk is om vervanging te krijgen, was
al duidelijk. Tot dusver hebben we nog steeds alles op
kunnen lossen.
Komende week moeten we noodgedwongen gaan
schuiven met leerkrachten:
 Meneer Tim gaat geopereerd worden en wordt
vervangen door meneer Martin en meneer Tom
 Juf Karen heeft een ongelukje gehad op Vlieland en
is heel af en toe op school aanwezig. Ze wordt niet
vervangen.
 Meneer Tom en juf Leoni gaan naar een
projectgroep en zijn donderdag 21 juni afwezig.

Oudertevredenheidsonderzoek

Het merendeel van de ouders is zeer tevreden over de
sfeer op school.
Wat betreft de lessen geven de meeste ouders aan
tevreden te zijn.
Bij informatie en communicatie blijkt dat alle ouders die
de enquête ingevuld hebben, de nieuwsbrief lezen.
De meningen over de Roombeekapp zijn in de meeste
gevallen tevreden. Een enkeling geeft aan nog niet
tevreden te zijn.
De informatie over PBS blijkt bij de helft van de ouders
bekend te zijn. De andere helft weet er wel iets van,
maar kent nog niet alle kernwaarden.
Enkele positieve reacties:
 leuke school waar we een veilig, warm gevoel
hebben
 er is uitdaging voor het kind

Agenda
15-06 Alle leerlingen vrij!
21-06 Multiculturele markt van 14.30-19.00 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 28 juni.

Het oudertevredenheidsonderzoek is verwerkt. Het
gemiddelde rapportcijfer dat u als ouders de school
geeft is een 7,8! Hier zijn we erg blij mee.

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

