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Algemeen nieuws
Bezoek aan de Waarbeek

Wat hebben we een ontzettend mooie dag
gehad met groep 1 tot en met 7! Vanwege
Covid-19 gingen de schoolreisjes in mei/juni
niet door. De MR, de OGR en het team
hadden daarom gezamenlijk besloten om in
het nieuwe schooljaar een dagje weg te gaan.

Fruitvriendjes
De komende weken krijgen de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit op
school. Ze hoeven dan geen fruit van huis mee
te nemen. Er zijn inmiddels al tien (!!!)
moeders die aangeboden hebben te helpen
met het snijden van het fruit. Jorieke (moeder
van Cas uit groep 3) coördineert de
‘fruitsnijclub’.
Wilt u ook af en toe helpen: meld u aan via de
groepsleerkracht of rechtstreeks bij Jorieke.

Groep 8 op Schiermonnikoog
Groep 8 heeft vijf fantastische dagen op
Schiermonnikoog gehad! Het weer was
prachtig, de kinderen, meneer Bart, meneer
Christian en juf Karen hebben genoten!

Trakteren op school
Je verjaardag vieren op school: superleuk!
En daar hoort uiteraard een lekkere traktatie
bij. Denkt u eraan dat de traktatie
voorverpakt is. En bij voorkeur iets gezonds en
niet alleen maar zoetigheid. Voorbeelden
vindt u op
https://nl.pinterest.com/meervoormamas/cor
onaproof-traktatie/
De traktatie voor de leerkrachten wordt in de
personeelskamer gelegd met daarbij de
verjaardagskaart van school.

Cadeautjes maken op school voor
jarige opa’s/oma’s enzovoort
Bij de klassendeur van groep 1 tot en met 5
hing altijd een kalender voor ouders om
bijzonderheden te noteren.
Helaas kan dat nu even niet.
Dus doen we dat weer op de
‘ouderwetse’ manier. Wilt u
dat uw kind een cadeautje
maakt voor een jarige
papa/mama/opa/oma: geef
uw kind een briefje mee
(graag ruim van tevoren).
Een mailtje of berichtje sturen aan de
leerkracht kan uiteraard ook.

Nieuws vanuit de MR

Beste ouders,
In het vorige bericht heeft u gelezen dat de
MR compleet is. Aanstaande maandag 21
september gaan we voor het eerst van start in
de nieuwe samenstelling. In de eerste MRvergadering van dit schooljaar komen de
volgende punten aan de orde:
− Afscheid van Selim en Tim;
− Welkom voor de nieuwe oudergeleding;
− Schoolbegroting, de stakingsgelden en
overblijfgelden;
− Stand van zaken tot nu toe omtrent
COVID-19;
− Organisatie rekenonderwijs;
− Sinterklaasfeest;
− Beleidsplan IKC;
− GMR-stukken.
Aan het begin van de vergadering zullen we
Selim en Tim in het zonnetje zetten en
afscheid van hen nemen. Daarna komen de
overige punten aan bod. Lijkt het u
interessant een MR-vergadering bij te wonen?
Dan kan dit. Mailt u voorafgaand aan de
vergadering naar mr@roombeekschool.nl om
u aan te melden.

Met vriendelijke groet,
Namens de PMR
Bart Spel, Suzanne Noppert en Niek van den
Berg

Nieuws vanuit de OGR

Op maandag 28 september is het eerste
overleg van de ouderraad. Guven (vader van
Akasya uit groep 4) heeft afscheid genomen
van de OGR. Hij kon het lidmaatschap niet
meer combineren met zijn drukke baan.
Manouk (moeder van Fleur uit groep 2) is
nieuw binnen de OGR.
Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
• Begroting
• Inning ouderbijdrage
• Organisatie feesten, waaronder Sinterklaas
Heeft u interesse om mee te denken over de
activiteiten op school: meld u aan voor de
OGR (dat kan bij juf Truus) of kom naar de
vergadering om een indruk te krijgen van de
taken van de ouderraad.

Virtuele tour

Kijkt u wel eens op www.roombeekschool.nl?
Doen! Op onze website komt binnenkort een
vernieuwde virtuele tour. Een unieke manier
om een inkijkje te krijgen in onze prachtige
school!

Verlof vragen

Agenda

21-09 MR-vergadering
28-09 OGR-vergadering
30-09 Start Kinderboekenweek
Via de Roombeekapp kunt u verlof aanvragen.
We merken dat steeds meer mensen gebruik
maken van deze mogelijkheid. We begrijpen
dat het niet altijd lukt, maar probeer
afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te
plannen.

Schooltijden
Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open en
vanaf die tijd mogen de kinderen naar binnen.
Om 8.25 uur bellen we en gaat iedereen naar
binnen, zodat de lessen om 8.30 uur starten.
Bij vijf keer te laat op school gaat de
schoolleiding in gesprek met ouders. Bij tien
keer te laat wordt melding gedaan bij de
afdeling Leerplicht.
https://www.enschede.nl/sites/default/files/1
9193-Digitale-verzuimkaart-POV2.pdf

Formulieren
Denkt u eraan de volgende
formulieren ingevuld in te
leveren:
• Contactformulier
• Toestemmingsformulier beeldmateriaal
• Gebruikersovereenkomst
tablet/Chromebook (groep 4 tot en met 8)

Open huis bij Kaliber Kunstenschool in
Enschede: welke cursus wil jij gaan
doen?
Wil je muziek maken, dansen, zingen of kunst
maken? Het kan bij Kaliber. Tijdens ons open
huis maak je kennis met onze cursussen en
ontmoet je de docenten. Helaas is het dit jaar
niet mogelijk om zelf instrumenten uit te
proberen in verband met de hygiëne en
veiligheid. Wél kun je alle lokalen langs en
overal muziek luisteren, kijken naar leuke
optredens, je verwonderen in de danszaal en
kunst kijken. Kom je langs, dan kun je direct
een gratis proefles naar keuze aanvragen!
Om de 1,5e
meter te kunnen
waarborgen
hanteren wij een
maximum aantal
bezoekers.
Reserveer je
plekje van te voren door je aan te melden en
een tijdsslot te kiezen. Je mag ook zonder
aanmelden langskomen, maar dan kan het zijn
dat je even moet wachten!
Open huis Kaliber Kunstenschool
19 september, 14:00 – 16:00 uur
Willem Wilminkplein 1, Enschede
Hier aanmelden!

Digitaal open huis
Blijf je liever veilig thuis, of wil je jouw komst
naar het open huis wat beter voorbereiden?
Dan bieden wij je een online variant. Je vindt
hier alle informatie, kunt ook kennismaken met
de docenten en video’s bekijken. Heb je iets
gevonden? Dan vraag je via het digitale open
huis een gratis proefles aan, gewoon vanuit je
luie stoel :-)
Bekijk hier ons digitale open huis!

Animatiefilmpje Enschede
schuldenvrij

Gemeente Enschede, Stadsbank Oost
Nederland en Wijkwijzers
Enschede hebben een informatieve
animatiefilm gemaakt over schulden:
waar moet je op letten, wat kun je doen
en waar kun je terecht?
De boodschap/het advies is: Praat
erover, maak overzicht en vraag hulp als
je er niet uitkomt.
We zijn in Enschede bekend met
schuldenproblematiek en Corona maakt
het wat dat betreft er niet beter op. Het
belang om iets te doen is dus helaas
groter dan ooit. We weten dat schulden
zichzelf niet oplossen en ook dat
mensen met schulden vaak (te) lang
wachten voor zij hulp zoeken.
Klik op de link om de animatiefilm te
bekijken: https://www.youtube.com/watc
h?v=Ks-5gNFobKQ&feature=youtu.be

