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Algemeen nieuws
Tetem

uit Hengelo rondgeleid. Prachtig om te zien hoe serieus
de kinderen hun taak opvatten.
Inmiddels hangt de foto van de Kinderraad in het
trappenhuis op de begane grond.

Vandaag wordt in Tetem een speciale
expositie/doeruimte geopend: het exploring-lab. Juf
Truus is gevraagd om samen met de directeur van
Tetem de opening te verzorgen. Zin om hierbij aanwezig
te zijn: het feestje start om 17.00 uur.
Meer informatie vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

GLANS en PBS
Studiedag GLANS

De studiedag GLANS ging over onze gesprekken met
ouders: wat zijn onze ervaringen met de huisbezoeken
en de driehoeksgesprekken waarbij de kinderen bij het
gesprek aanwezig zijn.
Ook hebben we gesproken over het voeren van goeden slechtnieuwsgesprekken.
PBS
We hebben het predicaat
‘erkenning op groen’ ontvangen
van de PBS certificeringcommissie.
We zijn hier heel erg trots op,
omdat we het veilige, positieve
schoolklimaat op orde hebben!

Nieuws vanuit de Kinderraad
De Kinderraad heeft dit jaar prachtige poloshirts
gekregen!
Vorige week heeft de Kinderraad vol trots over de
school gepraat met de PBS-certificeringcommissie. En
op donderdag hebben ze collega’s van SO de Stapsteen

Schoolfruit
We hebben inmiddels twee weken mogen genieten van
het schoolfruit. Het smaakt heerlijk!
En wat ontzettend fijn dat er elke dag ouders zijn die
het fruit snijden. Wilt u ook af en toe helpen: meld u
aan bij de klassenouders of schrijf uw naam op het
rooster in de personeelskamer. De kinderen vinden het
leuk dat ouders helpen in school!

Sinterklaas komt naar OBS Roombeek
We hebben uit betrouwbare bron
vernomen dat Sinterklaas ook dit jaar
weer naar OBS Roombeek komt!
Op 5 december komt hij bij ons op
bezoek. Rond half 9 zal hij in
Prismare arriveren. We gaan hem in
het atrium (de hal) van Prismare
ontvangen. Hierbij bent u van harte
welkom! Daarna gaan we met de kinderen naar het
theater. In tegenstelling tot voorgaande jaren mogen
ouders niet mee het theater in. Dit heeft te maken met
het toegestane aantal personen in het theater om de
veiligheid te kunnen garanderen.

Nieuws vanuit de OGR
Deze week zijn de facturen voor de ouderbijdrage
meegegeven. De ouderbijdrage bestaat uit € 45,schoolreisgeld en € 25,- ouderbijdrage voor de
verschillende activiteiten op school. Heeft u vragen,
neem dan contact op met de schoolleiding.

Nieuws vanuit de MR
Op 4 december is de eerstvolgende MR-vergadering. Op
de agenda staan onder andere: de risico-inventarisatie
van de school en de begroting van het schoolbestuur
Consent. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Kerstmusical
Op woensdag 19 december voert een grote groep
kinderen van groep 1 tot en met 8 de Kerstmusical ‘Het
meisje met de zwavelstokjes’ op. Juf Karen is inmiddels
enkele weken met deze kinderen aan het oefenen en
het wordt een prachtige, ontroerende voorstelling!
Om iedereen de gelegenheid te geven bij deze musical
aanwezig te zijn, zal de musical twee keer opgevoerd
worden. In de volgende nieuwsbrief hoort u hoe we dit
organiseren.

Parkeren
Nu het weer wat kouder wordt en veel ouders hun kind
met de auto naar school brengen, is het vrij druk op de
Zoen- en Zoefstrook, de Bosuilstraat, de Roomweg en
aanliggende straten.
Wij willen u vragen op de toegestane plekken te
parkeren om overlast te voorkomen.
Alvast bedankt voor uw medewerking! Mede namens
de buurtbewoners.

Agenda
05-12 Sint op school

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

Tetem lanceert een innovatief Exploring-Lab voor kinderen, jongeren en
volwassenen!
Op donderdag 22 november om 17:00 uur wordt het nieuwe Exploring-Lab in Tetem in Enschede geopend. In het
Exploring-Lab kan het publiek van alle leeftijden aan de slag met innovatieve maakopdrachten zoals robots
programmeren, magnetisch vloeistof maken, bouwen met 3D pennen of hologrammen maken. In het ExploringLab worden technieken en processen die een centrale rol spelen in de tentoonstellingen van Tetem uitgelicht en
omgezet in inloopworkshops op beginners en gevorderden niveau.
Feestelijke lancering Op donderdag 22 november om 17:00 uur wordt het Exploring-Lab feestelijk gelanceerd! In
aansluiting op de tentoonstelling Sisyphus kun je met behulp van FIMO-boetseerklei of een 3D scanner en de
lasersnijder een mini-meubel maken dat precies bij jouw lichaam past. In aansluiting op de tentoonstelling Do It
Together Neighborhood maak je met 3D pennen een kleurrijke wijk die tijdens de tentoonstelling groeit. Speciaal
tijdens de feestelijke lancering kan het publiek ook kennis maken met maakopdrachten als een bibberrobot
programmeren, stop-motion animaties maken of elektronische wenskaarten ontwerpen.
Het Exploring-Lab in Tetem is dagelijks geopend van 13:30-16:30 uur.

Tijdens dezelfde bijeenkomst wordt tevens de nieuwe tentoonstelling Sisyphus geopend met een speelse
ergonomische stoelendans.
Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede
Openingstijden: maandag t/m zondag 11:00-17:00
Toegang: gratis
www.tetem.nl
facebook.com/Tetemkunst | twitter.com/tetemkunst | instagram.com/tetemkunst

