Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
schooljaar 2018-2019
week 9 | 28 februari 2019
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws

Ouderbetrokkenheid/PBS

Teamverjaardag/verkleedfeest
Morgen is het zover: de jaarlijkse teamverjaardag! De
hele dag is het feest en de kinderen mogen verkleed op
school komen. De ouders van groep 1 tot en met 5
mogen om half 9 nog even mee de groep in. Daarna is
het feestje besloten. Ook het Roombeektheater is deze
keer alleen voor kinderen en teamleden. In de
Roombeekapp heeft u hierover deze week een brief
ontvangen.

Ouderavond PBS
Gisteravond was de ouderavond PBS. Wat een mooie
avond was dat! De betrokkenheid van ouders was
groot. De samenwerking tussen ouders en school zorgt
voor een nog betere ontwikkeling van de kinderen!

Schoolfotograaf
Volgende week dinsdag komt Foto Koch weer
schoolfoto’s maken. Ook dit jaar worden er weer
gezinsfoto’s gemaakt. Broertjes/zusjes die niet op onze
school zitten mogen ook komen. Zie brief in de bijlage.

Herinnering
Dinsdagmiddag 12 maart zijn alle
kinderen om 12.00 uur vrij. Het team
heeft een studiemiddag over effectieve
directe instructie (EDI).
Vrijdag 15 maart is de school gesloten, vanwege de
landelijke onderwijsstaking.
Dinsdag 9 april is de jaarlijkse Consentdag. Ook dan zijn
de kinderen vrij.

Plein en gebouw
Zoals u vast wel gezien heeft, wordt de school aan de
buitenkant geschilderd.
Op het plein is deze week de vogelnestschommel
vervangen door de schommel die aan de Zaanstraat
stond.

Driehoeksgesprekken
Volgende week zijn de driehoeksgesprekken. U kunt
zich aanmelden via ‘schoolgesprek’
in de Roombeekapp. Het woord
driehoeksgesprek zegt het al: het
gesprek is tussen kind-ouderschool.
Alle kinderen van groep 1 tot en
met 8 zijn bij het gesprek aanwezig!

Nieuws vanuit de OGR
Verjaardagen

Zo’n 70% van alle ouders heeft inmiddels de
ouderbijdrage betaald! De ouders die nog niet betaald
hebben, ontvangen een herinnering.

VIER X WIJZER (thematisch werken)

Dit schooljaar werken we in alle groepen aan hetzelfde
thema. Het thema ‘In de tijdmachien’ wordt afgerond.
Binnenkort starten we met het thema ‘In de lucht en
daarboven’.
De stuurgroep VIER X WIJZER zoekt bij elk thema een
speciale activiteit binnen/buiten school. Zo zijn groep 1
tot en met 4 naar Kasteel Bentheim geweest. Groep 5
en 6 gingen naar het Rijksmuseum Twente en groep 7
en 8 naar de Museumfabriek.
We merken aan de kinderen dat ze op deze manier nog
meer leren over de verschillende onderwerpen.

Alle jarigen in maart.
24-03 Sohil groep 1
04-03 Chayenna groep 2
21-03 Davin groep 2
24-03 Glenn groep 3
18-03 Ensar groep 4
21-03 Hala Abd groep 4
17-03 Yade groep 5
06-03 Lenn groep 6
26-03 Asude groep 6
27-03 Bryan groep 6
01-03 Ahed groep 7
05-03 Anass groep 7
08-03 Yalena groep 7
08-03 Hamda groep7
10-03 Batuhan groep 7
19-03 Samuel groep 7
16-03 Mstafa groep 8
21-03 Younes groep 8

Agenda
01-03
05-03
08-03
12-03

Teamverjaardag/verkleedfeest
Schoolfotograaf op school
Rapport mee
Studiemiddag team
vanaf 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij!
15-03 School gesloten, landelijke stakingsdag
20-03 Inloopmiddag van 12.30-13.00 uur
09-04 Jaarlijkse onderwijsdag, alle leerlingen vrij!

Meer informatie en voorgaande nieuwsbrieven vindt u op www.roombeekschool.nl

Beste ouders/verzorgers,
Foto Koch komt dinsdag 5 maart de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt
via internet volgens de Privacy vanuit de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht
u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf
op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij
de fotograaf.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij
fluorescerende kleding.
TIP van de schoolfotograaf: de kinderen van groep 1 en 2 mogen een knuffel meenemen.
Evenals vorig jaar worden er weer broertjes/zusjesfoto’s gemaakt. Ook broertjes en zusjes die nog niet op school
zitten, mogen dan op de foto.
Onder schooltijd worden de gezinsfoto’s gemaakt van de kinderen die allemaal op school zitten.
De broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, zijn welkom vanaf 14.15 uur. We weten uit ervaring dat dit best
wel eens druk kan zijn, dus vragen we u rustig uw beurt af te wachten.

Met vriendelijke groet,
Team OBS Roombeek

