Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
week 12 | 25 maart 2021
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws

Herinnering
De studiemiddag van donderdag 1 april gaat
door! De kinderen zijn om 12.30 uur vrij.
Op vrijdag 2 april en maandag 5 april is
iedereen vrij, vanwege Pasen.

Pasen
Op donderdag 1 april
starten we de dag met
een Paasontbijt. Uw
kind kan deze dag het
ontbijt een keertje
overslaan.

Driehoeksgesprekken
De driehoeksgesprekken voor groep 1 tot en
met 7 zijn in week 14. We
hebben ervoor gekozen om de
gesprekken digitaal te voeren. U
kunt zich vanaf morgen (vrijdag
26 maart) intekenen voor de
gesprekken via de
Roombeekapp.

Tevredenheidsenquête

U heeft tot volgende week vrijdag de tijd om
de tevredenheidsenquête in te vullen. De
inlogcode heeft uw kind vorige week op
papier meegekregen.

Schoolfotograaf
Uw kind heeft deze week het inlogkaartje
voor de schoolfoto's mee naar huis gekregen.

Office 365
We hebben de overstap gemaakt naar office
365 en werken vanaf deze week volledig in
‘the cloud’.

Wist u dat:
- We een Facebookpagina hebben:
https://www.facebook.com/roombee
kschool
- We het leuk vinden als u ons liked en
volgt?
- Er op Facebook een leuke winactie te
vinden is?

Verjaardagen

Alle jarigen in april
25-04 Mila M’ Solli groep 1
11-04 Sara Ouassif groep 2
22-04 Milan Kordianek groep 2
14-04 Aubrey Holkenborg groep 3
21-04 Ela Nas groep 4
27-04 Bella groep 4
18-04 Dylan groep 7
29-04 Iliyas groep 7
08-04 Nermin groep 8
15-04 Sevda groep 8
28-04 Joshua groep 8

Agenda

26-03 Intekenen gesprekken via de
Roombeekapp
01-04 ’s Morgens Paasontbijt
’s Middags alle leerlingen vanaf
12.30 uur vrij! Studiemiddag team
02-04 Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij!
05-04 2e Paasdag, alle leerlingen vrij!

Nieuws vanuit de OGR

De ouderraad heeft een digitaal overleg
gehad. De volgende punten zijn besproken:
facturering ouderbijdrage, voorbereiding
activiteiten (Pasen, Koningsspelen),
schoolfruit en de verkeerssituatie.
De ouders die de ouderbijdrage nog niet
betaald hebben, krijgen binnenkort een
herinnering. Als uw kind pas op school gestart
is, krijgt u een factuur voor het betalen van
een deel van de jaarlijkse ouderbijdrage.

