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Algemeen nieuws
Sinterklaasviering 2018
Wat een geweldig feest was het gisteren! Sinterklaas
heeft een bezoekje gebracht aan alle groepen. Voor de
kinderen van groep 1 tot en met 4 nam hij een
cadeautje mee. De kinderen van groep 5 tot en met 8
hebben prachtige surprises en gedichten gemaakt.
De peuters die komend jaar in groep 1 starten, zijn ook
op school geweest. Wat gezellig was dat!
Tot volgend jaar Sint Nicolaas!

toch ook dat uw kind in een veilige omgeving naar
school gaat? We gaan kijken hoe we in de komende
Roombeektheaters ervoor kunnen zorgen dat u wel in
het theater kunt komen kijken naar de optredens van
de kinderen.
Hieronder kunt u lezen hoe we dit tijdens de opvoering
van de Kerstmusical gaan doen.

Kerstmusical ‘Het meisje met de
zwavelstokjes’
Op 19 december voeren
ruim 20 kinderen uit alle
groepen de Kerstmusical
‘Het meisje met de
zwavelstokjes’ op.
De musical wordt twee
keer opgevoerd, zodat we
voldoende ruimte hebben
om iedereen een plek te geven in het theater.

Wie helpt ons met het versieren van de
school voor Kerst?

De tijden zijn:
9.30 uur: groep 1 tot en met 4 en de (groot)ouders van
de kinderen van deze groepen
11.00 uur: groep 5 tot en met 8 en de (groot)ouders
van de kinderen van deze groepen
Heeft u kinderen in verschillende groepen, dan kunt u
zelf een keuze maken wanneer u wilt komen.

Morgenochtend vanaf 8.30 uur gaan we de school in
Kerstsfeer brengen. Zin om te helpen? Meld u bij
meneer Martin of juf José.

Kerst 2018

Theater en veiligheid
U heeft het al gemerkt: tijdens de Sinterklaasviering
mochten ouders niet mee het theater in (behalve de
ouders van de peuters). De reden hiervoor is simpel: er
mogen maar 265 personen in het theater. Dit heeft te
maken met het kunnen waarborgen van de veiligheid
bij calamiteiten.
We kunnen ons voorstellen dat u graag bij de viering
aanwezig had willen zijn, maar we hebben ook rekening
te houden met afspraken rondom veiligheid. En u wilt

Op donderdag 20
december is het jaarlijks
terugkerende Kerstdiner
op school. Alle kinderen
mogen een hapje
meenemen naar school,
zodat er in elke groep een buffetje komt te staan. Ook
aan ouders wordt gedacht: in de Kerstherberg staat een
hapje en drankje voor u klaar.
U ontvangt binnenkort een brief met alle informatie.

Houdt u er al vast rekening mee dat de kinderen
donderdagmiddag om 12.30 uur vrij zijn en om 17.00
uur weer op school verwacht worden.

oplossingen en ideeën te bedenken voor de 1e
Kids4Twente Agenda, waarbij ze zich verdiepen in het
thema ‘circulaire economie’.

Op 21 december moeten alle kinderen gewoon naar
school. De Kerstvakantie begint op 21 december om
12.30 uur.

De ‘Agenda voor Twente’ is een van de belangrijkste
agenda’s in Twente. In deze agenda hebben overheid,
ondernemers en (hoger) onderwijs afgesproken waarin zij
de komende jaren willen investeren. Maar waar is de stem
van onze leerlingen hierin? Zij zijn tenslotte de toekomst!

Nieuws vanuit de OGR

Op 14 december gaat de Kinderraad naar Vliegveld
Twenthe waar deze challenge plaats zal vinden. Als
speciale gast is niemand minder dan André Kuipers
aanwezig. Het wordt een supergave dag en wat mooi
dat de Kinderraad onze school gaat vertegenwoordigen!

De penningmeester van de OGR is druk bezig met het
verwerken van alle betalingen. Wat ontzettend fijn dat
er al zoveel mensen de factuur voldaan hebben!
Voor de duidelijkheid nogmaals: het bedrag van € 70,00
bestaat uit € 45,- schoolreisbijdrage en € 25,ouderbijdrage voor alle activiteiten zoals Sinterklaas,
het schoolontbijt, Kerst enzovoort.

Nieuws vanuit de MR

GLANS en PBS

Nieuws vanuit de Kinderraad

Inloop
Op vrijdag 14 december bent u van 12.30 tot 13.00 uur
weer van harte welkom in de groep van uw kind om het
werk van uw kind te bekijken, te zien hoever uw kind
gevorderd is met onderdelen in Snappet of een kort
praatje te maken met de leerkracht van uw kind.
Uw kind vindt het leuk om u in de klas dingen te laten
zien!
Kunt u niet en wilt u toch graag een keer kijken, maak
dan een afspraak met de groepsleerkracht.

De Kinderraad is op het moment erg druk met de
voorbereidingen voor
deelname aan de Kids4Twente

PBS
De afgelopen twee weken kregen de kinderen andere
beloningen dan normaal: de groepsbeloning was een
pepernoot in plaats van een muntje en de individuele
beloning was een Sinterklaaskaartje in plaats van een
PBS kaartje.

De MR heeft dinsdagavond vergaderd. Het belangrijkste
onderwerp van gesprek was de begroting van ons
bestuur Stichting Consent. Consent moet de komende
jaren veel bezuinigen en er zijn verschillende
maatregelen noodzakelijk om de tekorten weg te
werken. De MR heeft nogal wat vragen rondom deze
maatregelen en zal deze vragen in de GMR stellen.

Challenge
Met ruim 2000 leerlingen van
onze 32 Consentscholen uit groepen 6, 7, en 8 nemen we
deel aan de grootste challenge van Enschede en Noordoost
Twente. Onze leerlingen worden uitgedaagd om

Facebook en foto’s/Roombeekapp

In het kader van de AVG (de nieuwe privacywet)
hebben we besloten op Facebook geen foto’s meer van
kinderen te plaatsen. Soms – bij hoge uitzondering én
toestemming van ouder – doen we dit wel.
De groepsleerkrachten plaatsen foto’s in beveiligde
omgeving van het klassenboek op de Roombeekapp.
Als u de Roombeekapp nog niet gedownload hebt: doe
dit dan gauw, anders mist u misschien belangrijke en
vooral ook leuke informatie uit de groep van uw kind!

Verjaardagen
Alle jarigen in december.
20-12 Yasira groep 1
23-12 Saner groep 2
26-12 Dylan groep 2
12-12- Ilay groep 4
19-12 Andy groep 4

24-12
02-12
09-12
15-12
28-12
27-12
29-12
02-12
03-12
13-12
24-12
26-12

Ara groep 4
Shaqueel groep 6
Bera groep 6
Faye groep 6
Koray groep 6
Angelina groep 7
Taciana groep 7
Fouta groep 8
Selin groep 8
Kaya groep 8
Marisa groep 8
Delisha groep 8

Agenda
14-12 Inloop van 12.30 tot 13.00 uur
Kinderraad naar Vliegveld Twenthe
19-12 Kerstmusical 9.30 uur groep 1 tot en met 4
Kerstmusical 11.00 uur groep 5 tot en met 8
20-12 Kerstdiner voor alle groepen
21-12 12.30 start kerstvakantie
07-01 Weer naar school
De volgende nieuwsbrief komt uit op 20 december.

Kerstmarkt
Beste leerling,
Om de kerstvakantie op een sfeervolle manier in te zetten, nodigen we jullie en je familie uit voor onze
feestelijke kerstmarkt.
Wanneer: Op donderdag 20 december van 11.45 - 14.30 uur
Waar: Het Stedelijk Lyceum afd. ISK Locatie Mekkelholtspad 4
Wat: Onze leerlingen bieden er kerstbloemstukjes en kerstboom decoraties te koop aan en je kan genieten van
zelfgemaakte kerst versnaperingen en drankjes.
Op die dag zijn er ook leuke kerstoptredens.
Wij hopen op een grote opkomst! Tot 20 december!
Met vriendelijke groeten,
De werkgroep activiteitenweek ISK

