Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
schooljaar 2018-2019
week 4 | 24 januari 2019
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws

Herinnering
Morgen zijn alle kinderen vrij. Het team gaat naar de
NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling). Geniet van
het lange weekend!

Nationale Voorleesdagen

Nieuws vanuit de MR

Bijna de voltallige MR gaat op cursus! Altijd handig om
nieuwe informatie te horen en kennis op te frissen.
De volgende MR vergadering is donderdag 31 januari
om 19.15 uur.

Nieuws vanuit de OGR

Veel ouders hebben de jaarlijkse ouderbijdrage
inmiddels betaald. Dat is mooi! Heeft u deze bijdrage
nog niet betaald, doe dat dan gauw. U wilt toch ook
graag dat de school leuke activiteiten voor de kinderen
kan blijven organiseren?

PBS/GLANS

Gisteren zijn de Nationale Voorleesdagen geopend door
een zeer speciale gast. De brandweercommandant van
Enschede kwam gisteren naar OBS Roombeek om het
prentenboek ‘Oei, de taart’ over de brandweer voor te
lezen.
Op 1 februari is de Schoolvoorleeswedstrijd in het
theater.

Nieuws vanuit kinderraad
De kinderraad heeft vorige week overleg gehad. Op de
agenda stonden de volgende punten: de evaluatie
Kids4Twente, het maken van vader- en
moederdagcadeaus, het bezoek van Greg Benner en de
verkiezing van groep 4 kinderen voor de kinderraad.

PBS
Volgende week komt Greg Benner op schoolbezoek!
‘Wie is Greg Benner?’, vraagt u zich wellicht af.

Roombeektheater

Greg Benner is een professor aan de Universiteit van
Alabama die gespecialiseerd is in sterke
schoolgemeenschappen en het gedrag van kinderen.
Het eerstvolgende Roombeektheater is op
dinsdagmiddag 5 februari van 13.15 tot 14.15 uur.
Deze keer zijn de kinderen van groep 2-4-6-8 aan de
beurt om een optreden te verzorgen. De ouders van de
kinderen uit deze groepen zijn van harte welkom om de
voorstelling bij te wonen.
Greg Benner bezoekt twee scholen in Enschede: eerst
gaat hij naar Glanerbrug en vervolgens komt hij naar
OBS Roombeek. Wij zijn zeer vereerd dat hij onze school
gaat bezoeken! De kinderraad zal hem verwelkomen en
rondleiden.
Ouderavond PBS

Op woensdag 27 februari organiseren we een
ouderavond PBS! Noteert u dit alvast in uw agenda. Wij
hopen op uw deelname.

De Roombeekapp
Wist u dat bijna alle
ouders gebruik maken van
de Roombeekapp. In
sommige groepen zelfs
bijna 100%!

Hoofdluis en neten

Verjaardagen
Alle jarigen in februari
11-02 Liam groep 1
24-02 Finn groep 1
12-02 D’angelo groep 2
20-02 Elijah groep 2
24-02 Lavinia groep 2
15-02 Yara groep 3
10-02 Lynn groep 4
13-02 Ela groep 5
21-02 Serkan groep 6
03-02 Dilay groep 7
03-02 Mert groep 7
13-02 Angel groep 7
19-02 Kaoutar groep 8

Agenda
25-01 Alle leerlingen vrij!
31-01 MR vergadering vanaf 19.15 uur
05-02 Roombeektheater groep 2, 4, 6 en 8
van 13.15-14.15 uur
27-02 Ouderavond PBS

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op
hoofdluis/neten.
Het komt wel eens voor dat tussen de vakanties door
kinderen hoofdluis oplopen. Heel vervelend, maar er is
echt wel iets aan te doen! Meld het in ieder geval op
school, dan ondernemen wij actie door extra controles.

Meer informatie en voorgaande nieuwsbrieven vindt u op www.roombeekschool.nl of in onze App

