Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
schooljaar 2018-2019
week 23 | 6 juni 2019
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
21 Juni: FEEST!

Suikerfeest
Op 4 juni was het Suikerfeest voor de
Islamitische gezinnen. Wat ontzettend
lief en attent dat wij daar deze week
van mee mochten genieten!

Ouderbetrokkenheid/PBS

We hebben het in de vorige nieuwsbrief al
aangekondigd: op vrijdag 21 juni organiseren we een
feestje voor kinderen-ouders-team.
Waarom:
 omdat we de 26e school van Nederland zijn die het
officiële PBS certificaat heeft ontvangen
 omdat wij alle ouders willen bedanken voor de
betrokkenheid bij de school
 omdat we de klassenouders even in het zonnetje
willen zetten
 omdat het kan!

Inloop
Op vrijdag 14 juni is de laatste inloop van dit schooljaar.
U bent dan weer van harte welkom tussen 12.30 en
13.00 uur om in de klas van uw kind te kijken naar het
werk.
Klassen-/PBS ouders en kinderraad

De officiële uitnodiging krijgt uw kind morgen mee op
papier.

Beeball toernooi groep 4

Twaalf kanjers uit groep 4 hebben woensdag
meegedaan aan het jaarlijkse BeeBall toernooi. BeeBall
is een soort honkbal. Het was superspannend en onze
kinderen hebben heel sportief gedrag laten zien. Ze
moedigden zelfs een jongen van de tegenpartij aan die
elke keer mis sloeg. Als dat niet sportief is! Toppers!
Wat leuk dat er zoveel (groot)ouders aanwezig waren
om de kinderen aan te moedigen!

Binnenkort is het laatste overleg van zowel de
klassenouders als de kinderraad. We sluiten gezamenlijk
af, waarbij we terugblikken op het afgelopen jaar en
vooruitblikken op het nieuwe schooljaar.

Vier Keer Wijzer
Het laatste schoolbrede thema van dit jaar
‘Dat is knap!’ is van start gegaan. En ook
deze keer hebben we weer verschillende
leuke, interessante activiteiten binnen en
buiten de school georganiseerd.
Zo komt er een cellist van het Orkest van het
Oosten een workshop geven in de onderbouw. Groep 5

en 6 hebben een gastles gehad van een docent van het
Rijksmuseum van Oudheden uit Leiden. En groep 7 en 8
gaan binnenkort met de museumbus naar het
Rijksmuseum in Amsterdam. Hoe gaaf is dat!

Schoolreizen

Ook voor het nieuwe schooljaar zijn we al weer druk
bezig om allerlei activiteiten te plannen bij de
verschillende thema’s.

Roombeektheater

Morgen – vrijdag 7 juni – is het laatste
Roombeektheater van dit schooljaar. De groepen 1-3-57 laten zien en horen waar hun talenten liggen bij het
Vier Keer Wijzer thema ‘Dat is knap!’ De ouders van de
kinderen uit groep 1-3-5-7 zijn van harte welkom in het
theater. We starten om 11.30 uur.

Vandaag is groep 6 op schoolreis naar Amsterdam. Wat
een avontuur: eerst met de trein, dan een
stadswandeling, vervolgens een tocht met een
rondvaartboot, daarna naar NEMO en tot slot weer met
de trein terug naar Enschede.
Groep 7 vertrekt dinsdag voor
hun schoolreis naar Buurse:
drie dagen in een
kampeerboerderij met als
hoogtepunt op
woensdagavond heerlijke pannenkoeken eten die door
het team gebakken worden !

Nieuws vanuit de MR

Op donderdag 20 juni is de laatste MR vergadering van
dit jaar. Op de agenda staat onder andere de
groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020.

Vrije dagen
Volgende week maandag is iedereen vrij, omdat het
tweede Pinksterdag is.
Vrijdag 12 juli zijn de kinderen ook vrij. De
zomervakantie begint op donderdag 11 juli om 14.30
uur.

Agenda
07-06 Roombeektheater groep 1, 3, 5 en 7
Vanaf 11.30 uur
10-06 2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij!
11-06 Start schoolreis groep 7
14-06 Inloop van 12.30-13.00 uur
21-06 Feest

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

