Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
week 40 | 4 oktober 2018
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
GLANS (ouderbetrokkenheid)

Informatiebijeenkomsten
Deze week zijn de informatiebijeenkomsten. Dinsdag
was de eerste bijeenkomst in groep 1. Er waren maar
liefst 16 ouders van de 17 leerlingen! Wat fantastisch!
Vandaag was de infobijeenkomst in groep 2 ook hier
was de opkomst groot.
Vrijdagmiddag om 12.30 uur starten de
bijeenkomsten in groep 3-4-6 en 7. De kinderen gaan
zelf aan hun ouders vertellen wat er in hun groep
geleerd wordt.

Ouderdenktank PBS en klassenouders
Elke groep heeft één of meerdere klassenouders. De
groepsleerkracht benadert hiervoor
ouders of ouders kunnen zelf bij de
leerkracht aangeven dat ze graag
klassenouder willen zijn. Zodra
bekend is wie de klassenouders zijn,
wordt er een overleg gepland om
verschillende zaken door te nemen.
Hierbij schuiven ook de PBS ouders
aan.
Bent u geen klassenouder en wilt u wel meedenken
over PBS in school: dat kan! Meld u aan bij juf Truus.

Getrouwd!
Juf Natascha is zaterdag 22
september getrouwd! We wensen
Natascha en haar man Rob veel
geluk samen!

PBS
Elke maandagochtend geven alle leerkrachten een
PBS les. Er wordt een
gedragslesje gegeven en
elke week wordt één kind
gekozen voor het
complimentbord. En wat
worden er prachtige
complimenten gegeven!
Elk kind krijgt een keer een beurt.
Kinderraad
Deze week zijn de verkiezingen voor de nieuwe
kinderraad. De kinderraad bestaat uit acht leerlingen:
twee per groep (groep 5-8). Na de Kerstvakantie komen
daar twee kinderen uit groep 4 bij.
De huidige kinderraad heeft nog twee klussen af te
ronden: het overhandigen van het geld dat bij de
multiculturele markt is ingezameld voor de
Dierenambulance en het ontwerpen en bestellen van
speciale ‘kinderraadshirts’.

Europees Schoolfruitprogramma
Ook dit schooljaar mogen we weer
meedoen met het Europees Schoolfruit- en
groenteprogramma. Hoe mooi is dat! Vanaf
week 46 krijgt uw kind drie dagen in de
week fruit op school. U hoort nog van ons
op welke dagen dat zal zijn.

Nieuws vanuit de MR
De MR komt in de nieuwe
samenstelling op 15 oktober bij
elkaar.

Nieuws vanuit de OGR
De eerste vergadering
van de Ouderraad is
geweest.
Gesprekspunten waren:
planning activiteiten,
financiën en inning van
de ouderbijdrage. Binnenkort ontvangt u een factuur
van de Ouderraad. Heeft u recht op een vergoeding van
stichting Leergeld: vraag het voor schooljaar 2018-2019
aan en geef het nummer door aan juf Marga, onze
administratieve kracht. Haar kamer is naast de kamer
van juf Truus.
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: verkennen en vragen (waar gaat het over, wat
weet ik er al van, wat gaan we leren)
: ik (wat wil ik weten, hoe ga ik dit leren, wat
heb ik nodig)
: ervaren en experimenteren (aan het werk!)
: resultaat en reflecteren (wat heb ik geleerd,
hoe heb ik dat geleerd, hoe ging het proces)

Afgelopen woensdag was de grondlegger van 4X Wijzer
– Marco Bastmeijer – op OBS Roombeek. Het was een
inspirerende ochtend waarin we veel ideeën opgedaan
hebben!

Kalender bij de klassendeur
In groep 1 tot en met 5 hangt/ligt een kalender bij de
klassendeur. Hierop kunt u allerlei mededelingen
schrijven. Bijvoorbeeld als uw kind naar de tandarts
moet of als er een cadeautje voor een jarig familielid
gemaakt moet worden. Handig toch!

Roombeektheater
Op vrijdag 12 oktober is het eerste Roombeektheater.
Alle groepen verzorgen een optreden in de theaterzaal
van Prismare. We beginnen om 11.00 uur. U bent van
harte welkom!

Verjaardagen
Alle jarigen in de maand oktober.
07-10 Yara groep 2
14-10 Cheryl-Lynn groep 3
02-10 Eliza groep 4
31-10 Ahmed groep 5
15-10 Dani groep 6
22-10 Munisah groep 7
01-10 Femke groep 8
12-10 Danischa groep 8

Formulieren
Bij de startgesprekken heeft u twee formulieren
ontvangen: het oudercontactformulier en een
toestemmingsformulier voor het plaatsen van
beeldmateriaal van uw kind(eren). Beide formulieren
willen we graag ingevuld retour, zodat onze
administratie weer up to date is.

Vier Keer Wijzer
OBS Roombeek is een
gecertificeerde 4X Wijzer school.
Aardrijkskunde, geschiedenis,
topografie en biologie wordt in thema’s aangeboden
volgens de 4X Wijzer methodiek.
Thematisch werken noemen we nu 4X Wijzer.

Agenda
05-10 Opening kindeboekenweek
05-10 Informatiebijeenkomst groep 3, 4, 6, en 7 van
12.30 uur tot 13.10 uur
09-10 Voorlichtingsavond VO
12-10 Roombeektheater, start 11.00 uur
U bent van harte welkom
22-10 Start herfstvakantie
29-10 Weer naar school
De volgende nieuwsbrief komt uit op 18 oktober.

Herfstvakantietip! Kent u Kidsproof Twente al? Op deze website vindt u een handige
Uitagenda met veel tips voor leuke kinder- en gezinsactiviteiten in de herfstvakantie,
originele ideeën voor kinderfeestjes en meer. Extra fijn: u vindt hier ook tips voor gratis en
low budget activiteiten!

PANNA! Sterrenteam
In de herfstvakantie organiseren PANNA! Magazine en Voetbalscholing.nl de selectiedagen voor het
PANNA! Sterrenteam. Zin in een leuke voetbaldag? Kom dan op dinsdag 23 oktober naar CVV Sparta
Enschede. Voor € 29,50 ben jij een paar uur lekker actief aan het voetballen en krijg je een mooie
goodiebag inclusief o.a. een Nike shirt, schoolagenda, voedingtips en nog veel meer!
Door het hele land worden er selectiedagen gehouden en per selectiedag worden er een aantal kids
geselecteerd voor de finaledag op 28 oktober (in Utrecht). Naar aanleiding van de finaledag worden er
drie teams samengesteld die gedurende het jaar allerlei trainingen krijgen en in mei 2019 een
internationaal toernooi spelen (waarschijnlijk in Malden). Hier zijn verder geen extra kosten aan
verbonden, je betaalt dus uitsluitend het bedrag voor de selectiedag.
Voor meer informatie en inschrijven ga naar: www.panna-sterrenteam.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

