Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
schooljaar 2019-2020
week 35 | 29 augustus 2019
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Welkom (terug) op school!
Roombeekapp
U heeft wellicht gezien dat er al weer pushberichten en
mogelijk ook berichten in het klassenboek geplaatst
zijn. Heeft u de Roombeekapp nog niet geïnstalleerd:
doe dit dan! Lukt het niet: wij helpen u graag.
Wat was het fijn om iedereen weer te mogen begroeten
op school! We zijn ontspannen gestart en in alle
groepen worden deze weken allerlei activiteiten
georganiseerd om de groepsvorming te versterken.
Welkom aan alle nieuwe leerlingen en ouders. Wat fijn
dat jullie voor OBS Roombeek gekozen hebben! We
wensen jullie een goede schooltijd toe!

Gym
Evenals vorig jaar hebben we gym op dinsdag en
donderdag. Meneer Ivo is terug van weg geweest en
geeft op dinsdag aan groep 1 tot en met 6 gymles.
Meneer Tim is er op donderdag en geeft dan aan alle
groepen gymles.

Formulieren
Uw kind heeft deze week enkele formulieren mee naar
huis gekregen die we graag zo spoedig mogelijk
ingevuld terug ontvangen. Nieuw dit jaar is een
gebruikersovereenkomst voor de tablets en de
Chromebooks in groep 4 tot en met 8. We vinden het
belangrijk dat er zorgvuldig met (school)materialen
omgegaan wordt. Als kinderen bewust materialen
vernielen, wordt dit met ouders gecommuniceerd en
kan mogelijk een schadevergoeding worden gevraagd.

Nog even ter herinnering: gymkleding en gymschoenen
zijn verplicht. Heeft uw kind geen gymspullen bij zich,
dan kan uw kind niet meedoen met gym.

Vrije dagen
In de Roombeekapp vindt u een jaarkalender. Op
vrijdag 20 september zijn alle kinderen vrij. Het team
heeft dan een studiedag.

PBS/Ouderbetrokkenheid

Facebook
Misschien weet u het nog niet: OBS Roombeek is heel
actief op Facebook. Regelmatig posten we allerlei
berichtjes over activiteiten enzovoort. U vindt ons via
https://www.facebook.com/roombeekschool/

Informatiemiddag/inloop
Evenals voorgaande jaren hebben we maandelijks een
inloopmoment. Van 12.30 tot 13.00 uur kunt u dan in
de groep van uw kind(eren) een kijkje nemen.
Op vrijdag 27 september is de eerste inloop tevens
infobijeenkomst : de leerkracht van de groep geeft dan
samen met de kinderen belangrijke informatie over de
betreffende jaargroep . We rekenen op uw komst.
De infobijeenkomst voor groep 1 en 2 is al eerder,
namelijk op dinsdag 3 september om 8.30 uur.
De infobijeenkomst van groep 8 is op woensdagavond
9 oktober. Tijdens deze avond is ook de voorlichting
over het Voortgezet Onderwijs.

Startgesprekken
In week 37 zijn de startgesprekken. U kunt zich in week
36 intekenen voor dit gesprek via ‘schoolgesprek’ in de
Roombeekapp.
De leerkrachten van groep 1 en 5 gaan bij alle kinderen
op huisbezoek. Ze maken persoonlijk een afspraak met
u. Dit geldt ook voor de kinderen die nieuw zijn op
school.

Schoolbezoek College van Bestuur

Volgende week dinsdag komt het College van Bestuur
van Stichting Consent op schoolbezoek. Ze gaan alle
klassen bezoeken en gaan na schooltijd in gesprek met
het team.
Wij vinden het fijn dat ons bestuur op deze wijze elk
jaar de scholen bezoekt om ‘feeling’ te houden met wat
er op de werkvloer gebeurt.

Verjaardagen
Alle jarigen in augustus en september
04-08 Melody groep 1
11-08 Lente groep 2
06-08 Burak groep 3
21-08 Rohin groep 4
23-08 Gianni groep 4
26-08 Luuk groep 4
03-08 Yagmur Sena groep 5
21-08 Ceylin groep 5
30-08 Yasser groep 6
01-08 Emanuel groep 7
16-08 Delano groep 8
22-09
05-09
10-09
03-09
09-09
13-09
26-09
27-09
28-09
23-09
10-09

Faysel groep 3
Melody groep 4
Ecrin groep 4
Mohamed groep 5
Emily groep 6
Mehmet Ali groep 6
Estella groep 6
Romara groep 6
Emma groep 6
Lyam groep 7
Deepak groep 8

Agenda
03-09 infobijeenkomst groep 1 en 2
09-09 Startgesprekken
20-09 Studiedag team, alle leerlingen vrij!

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

