Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
week 47 | 19 november 2020
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Kerst op school
Babynieuws!
Stephanie, de vrouw van
meneer Niek is
maandagavond bevallen
van een gezonde zoon, genaamd Mees. We
wensen meneer Niek, Stephanie en Sep heel
veel geluk met de gezinsuitbreiding!
Juf Jasmijn vervangt meneer Niek gedurende
zijn afwezigheid.

We zijn al gestart met de voorbereidingen
voor Kerst. Waarschijnlijk gaan we het feest
onder schooltijd organiseren. Hoe? Dat hoort
u nog van ons.

Ouderbetrokkenheid/PBS

Studiedagen in 2021
We hebben in de tweede
helft van dit schooljaar
enkele studiedagen gepland.
Alle kinderen zijn vrij op:
Vrijdag 19 februari: hele dag.
Maandag 22 maart: hele dag.
Donderdagmiddag 1 april vanaf 12.30 uur.

Ouders in het zonnetje!
Zonder ouders geen kinderen en zonder
kinderen geen school.
Ook al zien we elkaar niet meer in school,
toch is de ouderbetrokkenheid bij school heel
groot. En daar zijn wij als team heel trots op!
Deze week aandacht voor de klassenouders:

Sinterklaas komt op school!
We hebben bericht ontvangen
dat Sinterklaas op 4 december
op OBS Roombeek komt.
Vanwege Corona mogen er
geen ouders bij de intocht
aanwezig zijn. Het Sinterklaasfeest begint om
8.30 uur en het feest is om 12.30 uur
afgelopen. Uw kind hoeft op 4 december geen
eten en drinken mee te nemen. We maken er
een gezellig feest van!

Elke groep heeft één of twee klassenouders.
Helaas hebben we nog geen overleg in school
gehad. Toch is deze groep ouders heel
betrokken. Hoe dan? Via whatsapp! Via de
whatsappgroep ‘klassenouders’ worden veel
ideeën uitgewisseld. Zo fijn om te ervaren hoe
goed er meegedacht wordt over allerlei zaken.

De klassenouders informeren via de
groepsapp de ouders van de betreffende
groep. Hoe mooi is dat!
Compliment voor jullie!

Het kan zijn dat er één container op school
blijft staan, zodat we het hele jaar kleding
voor fruit kunnen inzamelen.

PBS
PBS – Positive Behavior Support – gaat vooral
over het positief benaderen en goed gedrag
bekrachtigen. Van complimenten groeit
iedereen en ze kosten niets!
We werken in school ook met beloningen:
persoonlijke beloningen (kaartjes) en
groepsbeloningen (muntjes). De komende
weken zijn de muntjes vervangen door
pepernoten.

Gevonden voorwerpen

Lezen in groep 3
Lezen is een feestje! Dus is het in groep 3
altijd een feestje. Zeker dit schooljaar! Juf
Maria maakt namelijk woordkaarten bij de
thema’s. En dan komen er ook woorden aan
bod die best lastig zijn. Niet voor de kinderen
in onze groep 3.... die kennen namelijk al
zoveel letters dat ze deze woorden nu al
kunnen lezen!

De bak met gevonden
voorwerpen is vol. Maandag
gaan alle spullen die niet
opgehaald zijn in een zak
voor de Kledingactie. De bak
staat in het halletje bij de
voordeur.

Wist u dat...
• Juf Karen een
Kerstmusical gaat
instuderen met enkele
kinderen uit groep 1 tot en met 8?
• Juf Rima een nieuwe vrijwilliger op onze
school is?
• Onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/roombeeksc
hool 468 volgers en 427 pagina likes
heeft?
• We het gaaf zouden vinden als u een
recensie plaatst op onze
Facebookpagina?

Agenda

Kleding voor schoolfruit
04-11 Sinterklaasviering op school
De volgende nieuwsbrief komt uit op 3
december.
De Kledingactie voor schoolfruit is een groot
succes. De drie containers op het plein zijn
alle drie vol! Volgende week maandag of
dinsdag worden de containers opgehaald.
Heeft u nog kledingzakken: deze kunt u op
school inleveren.

