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Algemeen nieuws

De kinderen hoeven thuis niet te ontbijten. Ze
krijgen op school een heerlijk ontbijtje!

PBS/Ouderbetrokkenheid
Fruitvriendjes
De appelactie was een
groot succes! Afgelopen
dinsdag en woensdag zijn
de zakken appels verdeeld.
De volgende actie is Kleding voor Fruit.
Volgende week worden de kledingcontainers
op school geplaatst. De kinderen krijgen
kledingzakken en een flyer met informatie
mee.

Roombeektheater

Op 22 oktober hebben we het eerste
Roombeektheater van dit schooljaar
gehouden. Wat een feest! Alle groepen
hebben een optreden op het podium
verzorgd.

Nationaal Schoolontbijt
Morgen (vrijdag 6 november) is het Nationaal
Schoolontbijt. In de bijlage
bij deze nieuwsbrief vindt u
meer informatie.

Klassenouders
Het overleg van de klassenouders is niet
doorgegaan. We willen vanwege COVID-19 zo
min mogelijk volwassenen in school. Heel
jammer, maar het is niet anders.
Belrondje

Het team mist de spontane contacten met
ouders. De gesprekjes bij de deur of op het
plein vinden we altijd heel waardevol. Daarom
hebben we gekeken wat dan wel mogelijk is:
telefonisch contact. Iedereen is/wordt gebeld
door de groepsleerkracht om even bij te
praten.
Kinderraad
De eerste actie van de Kinderraad is al een
feit! De basketbalpaal was van het grote plein
verdwenen. De kinderraad heeft een mail
gestuurd naar het stadsdeel Noord en er

kwam al snel een reactie. De basketbalpaal is
weer stevig teruggeplaatst met een nieuwe
ring.

CITO toetsen
De CITO toetsen van groep 3 tot en met 7 zijn
in juni niet doorgegaan. In september zijn in
groep 4 tot en met 8 deze toetsen alsnog
afgenomen. Wij zien deze toetsen als een
nulmeting om te bepalen wat het niveau van
de kinderen op dit moment is. Als de
resultaten sterk afwijken van de voorgaande
toetsen, nemen we contact met u op om
hierover in gesprek te gaan.

Klassenbezoek Marco Bastmeijer

vrij (geboorteverlof). Meneer Niek zal
vervangen worden door juf Jasmijn. Er is nog
geen invaller voor meneer Tim.
Meneer Christian is voorlopig nog afwezig. Hij
volgt een revalidatietraject op het Roessingh.
Babynieuws
Meneer Tim
(vakleerkracht gym) en
zijn vrouw zijn
woensdagavond de
trotse ouders
geworden van een
prachtige
dochter Fem!
Van harte gefeliciteerd!

Marco Bastmeijer, de
grondlegger van VIER X
WIJZER, is gisteren op bezoek
geweest. Hij heeft in
verschillende klassen gekeken
en heeft overleg gevoerd met
de stuurgroep VIER X WIJZER.

Meneer Tim zal de komende weken niet op
school aanwezig zijn vanwege geboorteverlof.
Helaas is er op dit moment geen invaller
beschikbaar. We zijn samen met de mensen
van de invalpool op zoek naar een oplossing.

Hij gaf ons een groot compliment: in alle
groepen zag hij dat de kinderen zeer
enthousiast en gemotiveerd aan het werk
waren. We hebben van Marco weer mooie
tips gekregen om VIER X WIJZER nog verder te
ontwikkelen binnen de school.

Volgende week zaterdag
arriveert Sinterklaas in
Nederland. Wij hebben
uit betrouwbare bron
vernomen dat hij in
december ook weer een
bezoekje zal brengen
aan OBS Roombeek.
De Sinterklaascommissie van de school is al
druk bezig met de voorbereidingen. We
houden u op de hoogte!

Vervanging bij afwezigheid

Sinterklaas

Subsidie inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s
De afgelopen weken zijn er meerdere
teamleden afwezig geweest vanwege
verschillende redenen. Dankzij de flexibiliteit
van het team hebben alle groepen gewoon les
gehad.
De komende weken zijn er ook mensen
afwezig: zowel meneer Tim (gym) als meneer
Niek (groep 7) worden binnenkort voor de
tweede keer vader. Zij hebben dan zes weken

We hebben een subsidie aangevraagd en
toegekend gekregen van het Ministerie van
Onderwijs. Wat gaan we doen:

- Naschools programma voor groep 8:
Klaar voor de Brugklas. Start vrijdag 6
november.
- Naschools programma voor groep 7:
Klaar voor groep 8. Start: voorjaar 2021.
- Inzet van een onderwijsheld drie
ochtenden in de week: kinderen uit
groep 3 tot en met 8 krijgen extra
leesbegeleiding.
De begeleiding wordt gedaan door
medewerkers van Lyceo. Zie voor meer info
www.lyceo.nl
De logopedistes Saskia en Simone
ondersteunen de leerkrachten van groep 1 en
2 bij het geven van taalonderwijs.
De school bepaalt welke leerlingen voor deze
ondersteuning in aanmerking komen.

Nieuws van de OGR

Nieuws vanuit de MR

Onlangs heeft de MR weer een vergadering
gehad. Tijdens deze vergadering hebben we
de nieuwe leden verwelkomd. Daarnaast
heeft de MR gesproken over de situatie
rondom Covid-19. Welk effect heeft dit op de
kinderen en het team? Wat doet de school als
een leerkracht thuis komt te zitten? Hoe
pakken we de feestelijke decembermaand
aan? De MR heeft hier de school een aantal
tips en adviezen in gegeven. Verder is de
begroting van school en de ontwikkelingen
binnen ons IKC besproken. De notulen worden
via de schoolapp gedeeld.
Met vragen kunnen jullie altijd terecht bij één
van de MR-leden. De MR is ook bereikbaar via
mr@roombeekschool.nl.
Groeten,
De MR

Deze week heeft uw kind een envelop
meegekregen met daarin de factuur voor de
ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage is laag: € 25,-. Hiervan
worden alle activiteiten op school bekostigd
(Sinterklaas, Kerst, het schoolontbijt
enzovoort). Vraag van de ouderraad om het
bedrag z.s.m. te betalen.
Kunt u het bedrag niet in één keer betalen:
overleg met de ouderraad of de directie over
een betalingsregeling. U wilt toch ook dat alle
activiteiten voor de kinderen gewoon door
kunnen blijven gaan?

Agenda

06-11 Nationaal Schoolontbijt
14-11 Intocht Sinterklaas
04-12 Sinterklaas viering
De volgende nieuwsbrief komt uit op 19
november.

Doe gratis mee met het Kinderatelier tijdens de nationale Kunstweek bij
Kaliber!
Tijdens de nationale Kunstweek kun je bij Kaliber Kunstenschool gratis meedoen met het
Kinderatelier in Enschede. Ontdek hoe leuk het is om creatief bezig te zijn!
Alle lessen worden corona-proof gegeven, met inachtneming van de huidige maatregelen. Deelnemers kunnen
voldoende afstand houden en overal in het pand is de mogelijkheid je handen te desinfecteren. De open les
vindt plaats op Het Kottenpark, Lyceumlaan 30 in Enschede.
Kinderatelier (6 – 12 jaar)
De ene week maak je een schilderij en de andere week leer je werken met klei. Een zeer gevarieerde cursus
waar je werkt op een speelse manier en in je eigen tempo. De ervaren docent kan jou goed begeleiden en
helpen met jouw creatieve proces. Laat je inspireren en doe mee!
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur door Rob van Putten.
Voor de open les geldt vol = vol in verband met de huidige situatie. Meld je dus snel aan om zeker te zijn van
een plekje. Dit kan via www.kaliberkunstenschool.nl/kunstweek.
Voor meer informatie kun je ons op werkdagen bereiken van 9:00 – 21:00 uur via 088-4868700.

