Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
week 26 | 28 juni 2018
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Groepsindeling 2018-2019

 leerlingen die geassisteerd hebben
 ‘Jij maakt de buurt’ voor het wijkbudget dat we
hebben ontvangen
 de EHBO, Freddy’s Partyverhuur, Frank voor de
muziek, Prismare, Balloon-o-matic

De groepsindeling voor volgend schooljaar is nog niet
klaar. Wel staat vast dat we 8 groepen hebben.
Via de Roombeekapp hebben we u deze week
geïnformeerd over het feit dat meneer Tim en juf Leoni
een andere baan aanvaard hebben binnen onze
stichting Consent.
We hebben dus vacatures. Komende week wordt
duidelijk wie deze vacatures in gaan vullen.

Bedankt!!!
Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat de
opbrengst van de dag is.

Meneer Bart behaalt diploma

Verhuizing Deppenbroek

Meneer Bart is deze week afgestudeerd
als ‘Post HBO Onderwijskundig Expert
Wetenschap en Technologie’.
Gefeliciteerd!
De kennis die hij met deze opleiding opgedaan heeft,
heeft alles te maken met het integreren van de 21e
eeuwse vaardigheden in het onderwijs.

20 Juli vrij
Op 20 juli zijn alle leerlingen vrij en begint
de zomervakantie.

Dinsdag 3 juli is fase 2 van de verhuizing. Er zullen dan
weer veel materialen van
Deppenbroek naar Roombeek
gebracht worden.
We zijn gestart met de
voorbereidingen voor een eindfeest
op de locatie Deppenbroek. U hoort hier binnenkort
meer over.

Multiculturele markt
Onze eerste multiculturele
markt was een groot succes!
Het was supergezellig op het
plein! Het team en de
kinderen hebben genoten; we hopen de aanwezige
(groot) ouders ook.
Via de nieuwsbrief willen we iedereen die een bijdrage
geleverd heeft aan de organisatie van deze markt
bedanken:
 de sponsors die prijzen voor de loterij gesponsord
hebben
 ouders die bij de voorbereidingen geholpen
hebben
 ouders die tijdens de markt geholpen hebben

Verjaardagen
Alle jarigen in juli.
26-07 Efekan groep 2
04-07 Malika groep 3
09-07 Youcef groep 3
20-07 Tijn groep 3
30-07 Mark groep 4
04-07 Oumayma groep 5
06-07 Luna groep 7
27-07 Misha groep 8
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar komt uit op 12
juli.

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

