Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
schooljaar 2018-2019
week 11 | 14 maart 2019
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Schoolfoto’s
Deze week krijgt uw kind het
inlogkaartje van Foto Koch mee naar
huis. Hiermee kunt u zelf digitaal de
schoolfoto’s bestellen. Als u binnen
tien dagen bestelt, krijgt u de
groepsfoto gratis.

Koningsspelen en Pasen
Het team heeft ervoor gekozen om een combinatie van
Koningsspelen en Pasen te maken. Op vrijdag 19 april
gaan we met de hele school allerlei sportieve
activiteiten uitvoeren en gezellig samen lunchen.
De officiële dag van de Koningsspelen is vrijdag 12 april.
Dit is een gewone lesdag (meer informatie volgt
binnenkort).

Roombeekapp
Ouderbetrokkenheid/PBS

Brugklasbikkels groep 8
Groep 8 start volgende week maandag met het project
Brugklasbikkels. Deze training wordt gegeven door
medewerkers van Alifa.
Voorafgaand aan de training
was afgelopen maandag een
informatieavond voor ouders
en kinderen van groep 8.
Wat mooi om te zien dat
zoveel ouders en kinderen
aanwezig waren op deze
avond!
Driehoeksgesprekken
We zijn zeer tevreden over de
driehoeksgesprekken! Alle ouders (dus
100%) zijn met hun kind(eren) aanwezig
geweest bij het driehoeksgesprek. Top!
Inloop
Op woensdag 20 maart is de eerstvolgende inloop van
12.30 tot 13.00 uur.

U heeft het wellicht al gemerkt: de Roombeekapp heeft
een update ondergaan. Er zijn enkele nieuwe functies
toegevoegd, zoals een helpfunctie met daarin korte
filmpjes met uitleg.
Wist u dat al zo’n 90% van de ouders gebruik maakt van
de Roombeekapp? In groep 4 maakt zelfs 100% van de
ouders gebruik van de app!

Schoolproject
Om alvast te noteren in
uw agenda: op dinsdag 14
mei gaan alle groepen
werken aan het
schoolproject ‘De
Toverfluit’. Aan het eind
van de dag volgt de
uitvoering in het theater.
Meer informatie volgt
later!

Nationale onderwijsstaking 2019

Meespeelochtenden

Het team van OBS Roombeek staakt aanstaande vrijdag.

Op woensdag 27 maart en woensdag 8 mei
organiseren we een meespeelochtend voor peuters
vanaf 2,5 jaar. Kent u ouders die nog op zoek zijn naar
een basisschool voor hun kind: neem ze mee!
De peuters zijn welkom van 9.00 tot 10.30 uur. Voor
ouders staat koffie en thee klaar!

Dat betekent dat de school op 15 maart gesloten is.
Wij zijn van mening dat
er nog te weinig
aandacht is voor ‘de
status’ van het
onderwijs.
Als hier niets in
verandert, zijn er straks
nog minder studenten
die kiezen voor de
PABO en zullen de
tekorten nog verder
stijgen.

VIER X WIJZER
In april starten we schoolbreed met het thema
‘Beestenboel’.
Ook bij dit thema hebben we een prachtige excursie
buiten school georganiseerd. We gaan namelijk op
vrijdag 5 april met alle kinderen naar de dierentuin in
Nordhorn!
Denkt u eraan dat u op deze dag geen afspraken onder
schooltijd maakt, want we zijn de hele ochtend in de
dierentuin.
Meer informatie over deze excursie volgt nog.

Agenda
15-03
20-03
27-03
27-03

De school is gesloten
Inloop van 12.30-13.00 uur
Meespeelochtend
Schoolvoetbal

