Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
week 43 | 22 oktober 2020
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws

Fietsen op het plein

Fruitvriendjes
KinderFruitActie
De KinderFruitActie is een groot succes.
De teller stond - toen deze nieuwsbrief
gemaakt werd - op € 1.495,- Daarmee zijn wij
de school die de meeste appels verkocht
heeft!
In week 45 worden de zakken appels geleverd
en gaan we ze verdelen.

Even weer een herinnering: op het plein (dus
vanaf de Roomweg, de Busbaan en de
Bosuilstraat) graag lopen met de fiets aan de
hand.

Roombeektheater

Kledingactie
In week 46 worden er kledingcontainers bij
school geplaatst. De opbrengst van deze actie
gaat ook in onze fruitpot.
Wat wordt er ingezameld?
− Alle draagbare boven- en onderkleding
− Draagbare schoenen (aan elkaar
gebonden)
− Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken,
tafellakens, dekens, kussenslopen)
Graag goede kwaliteit en gewassen.
Geen: dekbedden en kussens.

Vanmiddag was het eerste Roombeektheater.
Helaas zonder ouders als publiek. We zorgen
ervoor dat er op Facebook en in de
Roombeekapp enkele foto’s geplaatst gaan
worden.

Corona
We merken dat het
soms nog wat moeite
kost om de 1.5 meter
afstand in acht te nemen. Nu groep 2 via het
poortje bij de schuur het plein verlaat, is er
aan de busbaankant meer ruimte om afstand
te houden. We vragen u om na het brengen
en halen van uw kind(eren) direct naar huis te
gaan. Geef elkaar de ruimte. Bedankt!

De toegangsdeuren van school blijven
gesloten. Alleen als u een afspraak heeft, kunt
u naar binnen. Wel graag registreren bij de
voordeur.
We merken dat ouders ons ook goed weten te
vinden als ze vragen hebben. Dat stellen we
zeer op prijs.

PBS/Ouderbetrokkenheid

Klassenouders
Vrijdag 23 oktober is het eerste overleg van
de klassenouders.
Kinderraad
De kinderraad heeft de eerste vergadering
gehad en heeft meteen al een actie uitgezet.
De basketbalpaal is namelijk van het plein
verdwenen. De kinderraad heeft hierover een
mail naar het stadsdeelmanagement
gestuurd. En inmiddels is er ook al een
antwoord: de paal stond niet meer goed vast.
Waarschijnlijk wordt de basketbalpaal
binnenkort weer teruggeplaatst.

Verjaardagen

Alle jarigen in november
27-11 Yassine groep 2
21-11 Rojda groep 3
03-11 Naud groep 4
07-11 Xanthia groep 4
16-11 Isa groep 4
16-11 Sophie groep 4
04-11 Badr groep 5
09-11 Giulio groep 5
21-11 Angelina groep 5
07-11 Luca groep 8
25-11 Cynthia groep 8

Agenda

05-11 OGR-vergadering
06-11 Nationaal Schoolontbijt
De volgende nieuwsbrief komt uit op 5
november.

