Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
week 1 | 7 januari 2021
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws

Ouderbetrokkenheid/PBS

Dag 2020, hallo 2021!
Verbinding houden tussen school, ouders en
kinderen is voor ons van groot belang.
Daarom bellen we elke week weer even met
iedereen. Gewoon om te horen hoe het gaat.
Wat een gekke afsluiting van 2020 was dat:
dinsdag 15 december was de laatste
schooldag van 2020. Het team heeft keihard
gewerkt om deze laatste schooldag gezellig en
een klein beetje feestelijk af te sluiten.
Hoogtepunt van de dag was de uitvoering van
de Kerstmusical ‘Het meisje met de
zwavelstokjes’ door kinderen uit verschillende
groepen. Supergaaf!
Deze week is het thuiswerk en de noodopvang
gestart. Fijn om te zien en te horen hoe
iedereen zijn best doet om er –net als tijdens
de eerste lockdown– iets moois van te maken.
Helaas hebben we u niet met een ‘kniepertje’
op het plein kunnen ontmoeten om elkaar
gelukkig nieuwjaar te wensen.
Het team wenst iedereen een heel gelukkig en
vooral gezond 2021! We gaan er samen met
de kinderen en de ouders een mooi jaar van
maken.

Visitatie
Volgende week dinsdag heeft
het managementteam een
digitale visitatie van het
college van bestuur en de
kwaliteitscommissie van ons bestuur Consent.
Helaas is deze visitatie in de vorm van een
digitaal overleg. We hadden de
commissieleden graag op school ontvangen
en onze groepen laten zien.
Doel van deze visitatie is onder meer de
onderwijskwaliteit te toetsen, maar ook de
onderwijskundige ontwikkelingen te
bespreken.

Deelname onderzoek leergroei
U heeft deze week via de Roombeekapp een
persoonlijk inbox
bericht ontvangen over
de deelname van onze
school aan het NCO
onderzoek naar de leerresultaten van de
kinderen.

Roombeek Beats
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld
dat we op 8 januari een muzikaal
schoolproject zouden organiseren. Dat gaat
niet door. Er wordt een nieuwe datum
gepland.

Aanmeldingen nieuwe leerlingen

Ondanks de schoolsluiting gaan de
kennismakingsgesprekken met
belangstellende ouders gewoon door. Kent u
mensen in uw omgeving die geïnteresseerd
zijn in onze school: laat ze even bellen of
mailen om een afspraak te maken.

Verjaardagen

Alle jarigen in januari
12-01 Stephan groep 1
18-01 J’ esmey groep 1
19-01 Rayven groep 1
06-01 Arya groep 2
12-01 Cas groep 3
14-01 Samy groep 3
20-01 Ayaz groep 3
26-01 Merdan groep 3
10-01 Belinay groep 4
12-01 Yazel groep 4
30-01 Akasya groep 4
28-01 Duru groep 5
06-01 Sierra groep 7
21-01 Yaser groep 7
23-01 Erda groep 7
01-01 Youssef groep 8
01-01 Katara groep 8
02-01 Ceylin groep 8
10-01 Eyüphan groep 8
14-01 Lucas groep 8
19-01 Zinat groep 8
27-01 Soraya groep 8

