Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
week 7 | 19 februari 2021
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws

betekent dit ook dat de
stagiaires nog niet mogen
komen. We willen alle
risico's zoveel mogelijk
voorkomen.

Sneeuw, ijs, code rood, voorjaar,
vakantie!
Toetsen, rapporten
en driehoeksgesprekken

Wat hebben we twee bizarre weken gehad.
Op 8 februari zou de school weer beginnen,
maar toen viel er een dik pak sneeuw. Code
rood! Dus op 9 februari gingen we echt van
start. Iedereen was blij elkaar weer terug te
zien. Het was een feestje! Wat een
gezelligheid in school.
En toen werd er weer code rood gemeld,
vanwege gladheid. Het team heeft gewoon
gewerkt en bijna alle kinderen waren op
school. Complimenten aan iedereen: we laten
ons niet zo gauw bang maken. Achteraf viel
het ook allemaal wel mee.
En dan is het alweer Krokusvakantie. Er
worden temperaturen van 15 tot 18 graden
verwacht. Het voorjaar komt eraan! We
wensen iedereen een heerlijke week met
lekker zonnetje. Geniet ervan!

Corona en school
Wij zijn heel tevreden over hoe iedereen zich
aan de afspraken houdt! In school ontvangen
alleen volwassenen op afspraak. Helaas

In groep 3 tot en met 8 nemen we na de
krokusvakantie de CITO M (midden) toetsen
af. Het doel van het afnemen van de toetsen
is te kijken waar de kinderen in hun
ontwikkeling staan.
Op basis van deze toetsen, de resultaten in
Snappet, de methodetoetsen en onze
observaties gaan we de leerstof zo goed
mogelijk aanpassen aan dat wat uw kind
nodig heeft.
In groep 1 en 2 nemen we geen toetsen af.
We observeren de kinderen tijdens de lessen
en volgen op deze wijze hun ontwikkeling.
In week 13 nodigen we u met uw kind (groep
1 tot en met 7) uit voor het driehoeksgesprek
over de ontwikkeling van uw kind. We weten

op dit moment nog niet of dit een digitaal
gesprek wordt of dat we u in school kunnen
ontvangen.
Uw kind krijgt in week 13 ook het rapport.
De kinderen in groep 8 krijgen wel hun
rapport, maar er is geen gesprek. Zij hebben
deze week hun adviesgesprek voor het
Voortgezet Onderwijs gehad.

Contact met school

Ziekmelden, verlof aanvragen,
tandartsbezoeken melden enzovoort: via de
Roombeekapp of telefonisch.
De werktelefoon van de leerkrachten is
hiervoor niet bedoeld!

Gymnastiek
De gymlessen op donderdag gaan weer
beginnen! Meneer Tim mag weer gym in de
gymzaal geven. Denk aan de gymspullen:
zonder gymkleding geen gymles!
Of de gymles van meneer Jamie op dinsdag
doorgaat, is nu nog niet bekend.

Nieuwe leerlingen

In februari zijn er veel nieuwe leerlingen op
school gestart. Rock, Duncan, Gabriele,
Devenly, Ari, Stephan, Melissa, Amayla, Ayza
en Ares: van harte welkom op school!

Superleuk dat jullie op OBS Roombeek
gekomen zijn!
In alle groepen is nog plek en we vinden het
fijn als er nog meer leerlingen op onze school
komen. De kennismakingsgesprekken plannen
we na schooltijd.
OBS Roombeek is dan wel een kleine school,
maar we hebben een groot hart voor alle
kinderen!

Schoolfruit
Even een herinnering: op
maandag en dinsdag
nemen de kinderen zelf
fruit mee van huis. Op woensdag, donderdag
en vrijdag krijgen de kinderen schoolfruit.

Nieuws vanuit de MR

De MR heeft in februari een digitaal overleg
gehad.
Op maandag 1 februari heeft de MR
vergaderd. Dit deden we uiteraard online,
vanwege alle geldende maatregelen rondom
COVID-19.
Er is veel besproken. Dit alles kunt u lezen in
de notulen die gedeeld worden in de app.
Helaas gaat de bieb uit Prismare verdwijnen.
Wij vinden dit voor alle kinderen een groot
gemis. Dit is één van de punten waar de MR
de komende tijd over zal meedenken. Hoe
kunnen de kinderen toch de mogelijkheid
behouden om boeken te lenen.
Tot zover. Wilt u ook een keer een
vergadering bijwonen of heeft u punten
waarvan u vindt dat ze besproken moeten
worden? Dit kunt u aangeven via
mr@roombeekschool.nl

Kleding voor schoolfruit

Verjaardagen

Er staat inmiddels weer een kledingcontainer
op het plein!
Alle jarigen in maart
24-03 Sohil groep 3
04-03 Chayenna groep 4
21-03 Davin groep 4
24-03 Glenn groep 4
18-03 Ensar groep 6
21-03 Hala groep 6
17-03 Yade groep 7
26-03 Asude groep 8
27-03 Bryan groep 8

Agenda

22-02 Start voorjaarsvakantie
01-03 Weer naar school
De volgende nieuwsbrief komt uit op 11
maart.

Track and trace speurtocht Noord
Ga samen met het gezin of een paar vrienden op zoek naar het verloren pakketje en
maak kans op leuke, sportieve prijzen!
Onderweg zal je op de proef worden gesteld met verschillende uitdagingen waarbij je wordt
getest op snelheid, reactievermogen en samenwerking.
Wanneer: Woensdag 23 februari 2021
Voor wie: 4 tot en met 12 jaar (er mogen ouders
meedoen)
Starttijd: Tussen 09:30 en 10:30
Duur:
Ongeveer 1,5 uur
Locatie: Dr. Coppestraat gymzaal (Mekkelholtspad 4,
Enschede)
Aanmelden
Aanmelden kan hier!
Voor meer informatie of vragen neem contact op met Jamie
Tiebout (j.tiebout@sportaal.nl of 06-34335204)

Trainen als een Topsporter met Jong FC Twente
Dames in stadsdeel Zuid
Wil jij trainen als een toekomstige profvoetballer of profvoetbalster?
Kom dan, samen met 3 klasgenootjes, op donderdag 25 februari naar Victoria om te trainen

onder leiding van de voetbalsters van Jong FC Twente.
Geheel corona-proof zul je in groepjes van 4 kinderen
verschillende voetbalactiviteiten gaan doen. Conditie, kracht,
techniek en schotkracht komen allemaal aan bod. Geef je
snel als team op want er is beperkt plek.
Wanneer: Donderdag 25 februari 2021
Voor wie: Groep 5 t/m 8
Starttijd: 13:00 uur t/m 14:30 uur. groep 5 & 6
15:00 uur t/m 16:30 uur groep 7 & 8
Locatie: VV Victoria
Aanmelden:
Trainen als een topsporter groep 5 en 6
Trainen als een topsporter groep 7 en 8.
Voor meer informatie of vragen neem contact op met Jeroen
Geerink (j.geerink@sportaal.nl of 06-38311569)

Sport(aal) – Jacht! in stadsdeel West
Ben jij een echte speurder doe dan mee met de speurtocht in stadsdeel West.
Je vertrekt van een vast startpunt en gaat met aanwijzigen op jacht naar het volgende
instructiepunt. Als je daar bent moet je een opdracht
uitvoeren om informatie te krijgen voor het volgende punt en
zo verder tot je bij het eindpunt komt en daarmee ook de
speurtocht hebt voltooid.
Wanneer: Vrijdag 26 februari
Voor wie: Basisschoolkinderen
Starttijd: Tussen 13.00 en 16.00 uur
Locatie:
Start en eindpunt: Spinnerstraat 29 (bij de
gymzaal)
De groepjes krijgen nog bericht over hun start tijd i.v.m. de
coronaregels.
Aanmelden:
Opgeven kan t/m woensdag 24 februari, donderdag 25
februari krijgen de deelnemers bericht over het tijdstip wanneer je vrijdag mag vertrekken.
Opgeven kan individueel of in een groepje van maximaal 4 personen. Ouders kunnen zelf het
beste inschatten of hun kind begeleiding nodig heeft of niet. Per groepje mogen er maximaal 2
begeleiders mee.

Klik hier om je aan te melden
Voor meer informatie of vragen mail dan naar Imke Groener: i.groener@sportaal.nl

Stedelijke Escaperoom
Wil jij coronaproof een escaperoom doen?
Wanneer: Dinsdag 23 februari en donderdag 25 februari
Voor wie: Basisschoolkinderen
Starttijd: Tussen 11:00 en 16.00 uur
Locatie:
Perfomance factory
Aanmelden:
Bedenk een teamnaam en meld je aan bij Leroy ( 06-86895569), Annemiek ( 06-53205395) of
Merle ( 06-51391325)!
Lees hier meer informatie!

OVERIG SPORTNIEUWS
De sport Tang Soo Do
Tang Soo Do is een krijgskunst voor zelfverdediging. Het kan door iedereen beoefend
worden of je nu heel jong (3 jaar) of wat ouder bent (de oudste TSD’ka is 93). De
technieken zijn door iedereen aan te leren. Respect, discipline, inzet, weerbaarheid,
zelfvertrouwen, zelfbeheersing zijn enkele kernbegrippen bij het aanleren van Tang Soo
Do
Aangezien binnen sporten niet mogelijk is voor de sportverenigingen heeft Tang Soo besloten
om de lessen buiten te geven. En onderstaande lessen zijn toegankelijk voor zowel leden als
niet leden.
Lesrooster
Maandag en donderdag
Locatie: Volkspark in Enschede, op betegelde gedeelte aan de kant waar de vogelkooien staan.
Ingang aan de Volksparksingel.
•

15.45 - 16.15 Ninja's (kleuters 4 en 5 jaar)

•
•
•

16.30 - 17.30 Kids tot 8/9 jaar witte band t/m oranje band
17.30 - 18.30/ 18.45 Kids vanaf oranje - groene band en hoger - vanaf 9 /10 jaar
beginners mogen ook hier meedoen.
19.00 - 20.00/ 20.15 Junioren vanaf 13 jaar en volwassenen alle banden

Zaterdag
Locatie Glanerbrug: speelveld naast gymzaal aan de J.C. de Rijpstraat
•

10.00 - 11.00 met uitloop tot 11.30 voor de fanatiekelingen, alle leeftijden en banden
graduaties

* Voor de ninja's hebben we de maandag ook tijd vrijgemaakt zodat ze 2 keer in de week
kunnen komen trainen. Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee om mee te trainen.
Ouders mogen op gepaste afstand blijven kijken.

