Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
schooljaar 2018-2019
week 2 | 14 januari 2019
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws

PBS/GLANS

Gelukkig 2019!
2019 Is inmiddels alweer twee
weken oud. We wensen iedereen
een prachtig 2019!

VIER X WIJZER
OBS Roombeek is een VIER X WIJZER school. Dat
betekent dat we geschiedenis-aardrijkskunde-biologie
in thema’s aanbieden. Dit schooljaar
draaien we in alle groepen tegelijkertijd
dezelfde thema’s.
De komende weken is onder andere het
thema ‘Ridders en Kastelen’ aan de beurt.
Een supergaaf thema!
Leren doe je zowel binnen als buiten school. Daarom
zijn de kinderen van groep 1-4 naar Kasteel Bentheim
geweest. Wat een avontuur! Groep 5 en 6 brengen een
bezoek aan Rijksmuseum Twenthe en krijgen daar een
les over de Middeleeuwen.
Voor groep 7 en 8 wordt nog gezocht naar een
geschikte activiteit.

GLANS
Woensdagmiddag heeft het team weer een
studiemiddag GLANS. We gaan het onder andere
hebben over het voeren van verschillende gesprekken
en het geven van complimenten (PBS!) aan ouders.
Op woensdag 23 januari is de eerste inloop van 2019.
Van 12.30 tot 13.00 uur bent u van harte welkom in de
groep om het werk van uw kind in te zien.
Klassenouders/PBS-ouders
Op 7 januari hebben we een overleg gehad. We hebben
gesproken over de afgelopen activiteiten en de
komende activiteiten.
Een groot compliment aan deze groep ouders voor hun
betrokkenheid en hun attente houding: cadeautjes voor
teamleden die afscheid nemen, een kaartje aan een
afwezige collega. Top!

PBS
Op woensdagavond 27 februari organiseren we een
ouderavond PBS. Sandra Koot – die ons jarenlang
begeleid heeft in het PBS-traject – zal deze avond
verzorgen. De officiële uitnodiging volgt nog, maar we
kunnen nu alvast verklappen dat het een boeiende
avond wordt, waarbij we u ook aan het werk gaan
zetten voor uw kind!

Lesvrije dagen
Herinnering: alle kinderen zijn vrij op
vrijdag 25 januari. Het team is dan
een dagje naar Utrecht naar de NOT
(Nationale Onderwijs Tentoonstelling).
Op dinsdagmiddag 12 maart zijn alle kinderen om
12.00 uur vrij. Het team heeft ’s middags een
studiemiddag EDI (effectieve directe instructie).
Dinsdag 9 april is ook een vrije dag: de jaarlijkse
Consentdag.

Staking 15 maart 2019
U heeft het vast wel gehoord: op 15 maart wordt een
landelijke onderwijsstaking georganiseerd. Op dit
moment is het nog niet duidelijk of wij wel/niet
deelnemen aan deze stakingsdag. Zodra dit duidelijk is,
hoort u dit van ons.

De Nationale Voorleesdagen 2019
Dit jaar zijn De Nationale Voorleesdagen van 23 januari
tot en met 2 februari. Evenals voorgaande jaren
organiseren we weer verschillende activiteiten. Op 23
januari hebben we een bijzondere gast die de kleuters
gaat voorlezen. Wie dat is, hoort u binnenkort. Op 1
februari houden we onze schoolvoorleeswedstrijd. Wie
wordt de voorleeskampioen 2019 van OBS Roombeek?

3- daagse cursus
zeemeerminzwemmen
Leer zwemmen als een echte zeemeermin!
De drie lessen (di. 15, 22 en 29 januari) duren elk
45 minuten en de kosten bedragen in totaal €
37,50 (inclusief certificaat). Indien deelnemers zelf
in het bezit zijn van een staart, krijgen zij € 5,00
euro korting. Het hebben van een A én B diploma
is verplicht voor deze zwemlessen.
De groepen bestaan uit maximaal 8 leerlingen,
vol is vol. Meld je snel aan via onze website, de
volgorde van binnenkomst is bepalend. Na de
aanmelding ontvang je van ons bericht of je
geplaatst bent. Als je geplaatst bent ontvang je
daarna ook aanvullende informatie en de
gegevens voor betaling.
Wanneer: Dinsdag 15, 22 en 29 januari.
Tijd: Kies voor 15:30 uur, 16:30 uur of 17:30 uur.
Voor meer informatie of vragen; mail
naar zwemmen@sportaal.nl

Woensdag 16 januari – Winterknutselen op Hof
Espelo
Heb jij wel eens een vuurtje gemaakt? Of een pijl en
boog? Woensdagmiddag 16 januari kun je beide
komen doen bij Bezoekerscentrum Hof Espelo. In het
bos verzamelen we hout voor het vuur. Krijgen jullie
het vuur aan? En lukt het je om een pijl te maken en
hem ook af te schieten? Je kunt vanaf 14.30 uur
starten, later beginnen mag ook. Kijk voor meer
informatie op onze website.

Agenda
23-01 Inloop van 12.30-13.00 uur
23-01 Start Nationale Voorleesdagen
25-01 Lesvrije dag, alle leerlingen vrij!

Bezoekerscentrum Hof Espelo – Weerseloseweg 259 te
Enschede – www.landschapoverijssel.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

