Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
Schooljaar 2018-2019
week 38 | 20 september 2018
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Schoolplein
Het kan u niet ontgaan zijn: we hebben een nieuwe
schuur op het plein en hekken rondom het plein.
De hekken gaan om 8.15 uur open en worden na
schooltijd weer gesloten.

Startgesprekken
Wat was het prachtig om
de kinderen van groep 2
tot en met 8 bij de
startgesprekken te zien!
En wat konden veel
kinderen al goed vertellen over wat ze graag willen
leren en waar ze hulp bij nodig hebben!
Zo worden kinderen eigenaar van hun eigen
ontwikkeling en wij helpen ze erbij samen met de
ouders/verzorgers.

Infobijeenkomst
In de vorige nieuwsbrief stond dat
we in week 39 infobijeenkomsten
per groep zouden houden.
Dit hebben we een week uitgesteld:
Groep 1:
dinsdag 2 oktober van 8.30-9.10 uur( lokaal groep 1).
Groep 2:
donderdag 4 oktober van 8.30-9.10 uur (lokaal groep 2).
Groep 3-4-6-7:
vrijdag 5 oktober van 12.30-13.10 uur (groepslokaal).
Groep 8:
dinsdag 9 oktober (tijd wordt nog gecommuniceerd)
Groep 5 heeft geen infobijeenkomst, vanwege de
huisbezoeken.

UITDaAG zaterdag 22 september
Aanstaande zaterdag is de jaarlijkse UITDaAG in en
rondom Prismare. In de bijlage
vindt u hierover informatie.
OBS Roombeek heeft ook weer
enkele leuke activiteiten, zoals
schminken en muziek maken in

Huisbezoeken
De leerkrachten van groep 1 en 5 gaan aan het begin
van het schooljaar op huisbezoek.
Waarom in groep 1?
Om de start op school zo soepel mogelijk te laten
verlopen en een goede basis te leggen voor de
toekomst.
Waarom in groep 5?
Het verschil tussen groep 4 en groep 5 is best wel groot.
In groep 1-4 wordt de basis gelegd van het leren lezen
en het leren rekenen. De kinderen worden nog heel
intensief door de leerkracht begeleid om verschillende
vaardigheden te automatiseren. Vanaf groep 5 moeten
kinderen de aangeleerde vaardigheden toe gaan
passen.
Dat is nog niet altijd makkelijk en het komt wel eens
voor dat de resultaten dan wat tegenvallen.
Tijdens het huisbezoek neemt de leerkracht de tijd om
met het kind en de ouders te bespreken welke
veranderingen er vanaf groep 5 zijn.

de muziekhoek.
De koffie en thee staan klaar!

Afwezigheid leerkrachten
Af en toe zijn er leerkrachten afwezig vanwege een
studiedag of persoonlijke omstandigheden. We hoeven
hiervoor geen invallers te vragen. We hebben
voldoende personeel die de taken over kunnen nemen.
Dat is heel fijn, omdat er dan bijna altijd een bekend
gezicht voor de groep staat.
Juf Truus is volgende week woensdag tot en met vrijdag
afwezig vanwege haar NLP opleiding. Meneer Christian
is dan het aanspreekpunt.

Kinderpostzegelactie 2018
Volgende week woensdag start de
kinderpostzegelactie. De kinderen van
groep 7 en 8 krijgen binnenkort informatie
over de actie.

Formulieren
U ontvangt deze week twee formulieren die we uiterlijk
28 september ingevuld terug willen ontvangen.
Het betreft het contactformulier en een formulier over
het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) op
school.
In het kader van de nieuwe wet op de privacy zijn wij
verplicht om u elk jaar deze gegevens te vragen.

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden
voorwerpen bij de voordeur is
behoorlijk vol. Eind september
wordt deze geleegd en gaan de
spullen naar een goed doel. Mist u spullen van uw kind:
kijk dan in de bak in het halletje.

Roombeekapp
We bemerken dat sommige
ouders de Roombeekapp nog
niet gebruiken. Heeft u hulp
nodig: meneer Mark, onze
webmaster helpt u graag. Hij is bereikbaar via
webmaster@roombeekschool.nl
Hij is ook regelmatig op school en zit dan in het
kamertje van juf Marga, de administratieve kracht.

Studiedagen
In de vorige nieuwsbrief was een slordig
foutje geslopen. Hieronder vindt u de
juiste data:
- woensdag 3 oktober 2018
- vrijdag 16 november 2018
- vrijdag 25 januari 2019
- dinsdag 9 april 2019
Mogelijk komen er nog enkele dagen bij. We
informeren u hierover tijdig.

Inloopmiddag
Ook de data voor de inloopmiddag was niet correct.
Hieronder de juiste data:
1. Vrijdag 5 oktober 2018
2. Woensdag 7 november 2018
3. Vrijdag 14 november 2018
4. Woensdag 23 januari 2019
5. Vrijdag 8 februari 2019
6. Woensdag 20 maart 2019
7. Vrijdag 12 april 2019
8. Woensdag 22 mei 2019
9. Vrijdag 14 juni 2019
De inloopmiddag is van 12.30 tot 13.00 uur.

Staking 2 oktober 2018

PO in Actie heeft via een ingezonden brief in het AD
zorg, politie, defensie en onderwijs opgeroepen samen
massaal te staken op dinsdag 2 oktober 2018.
Wij hebben nog niet besloten of we deelnemen aan
deze landelijke staking. Zodra we een beslissing
genomen hebben, hoort u dat van ons.

Improkids
Groep 5 is gestart met Improkids. Elke donderdag krijgt
groep 5 les in improvisatietoneel. Goed voor het
zelfvertrouwen en goed om jezelf te leren uiten!
Verderop in de nieuwsbrief vindt u meer informatie
over Improkids.

Roombeektheater
Op vrijdag 12 oktober is het Roombeektheater van
11.00-12.30 uur voor alle groepen.
U bent van harte welkom!

Agenda
22-09 UITDaAG
26-09 Start kinderpostzegelactie
03-10 Studiedag Team VierKeerWijzer
alle leerlingen vrij!
09-10 Voorlichtingsavond VO groep 8
12-10 Roombeektheater van 11.00 tot 12.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 4 oktober.

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8? Dit is je kans om je op te geven bij Improkids. Er zijn aan het begin
van dit nieuwe schooljaar plekken vrij in de groepen. Tijdens het vorige schooljaar hebben een aantal kinderen al
met veel plezier kennisgemaakt met de lessen improvisatietheater. Jij nog niet? Je kunt je opgeven voor een gratis
proefles om te kijken of lid worden misschien ook iets voor jou is. Op maar 10 minuten afstand van deze school
wordt elke woensdag van 14:30 tot 15:30 uur lesgegeven. Meer informatie kun je ook vinden op www.improkids.nl

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

