Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
week 14 | 8 april 2021
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Tevredenheidsonderzoek
leerlingen en ouders

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u bij het
kopje ‘tevredenheid’ meer informatie.

Ouderbetrokkenheid/PBS

We zijn ontzettend trots op de resultaten van
het tevredenheidsonderzoek!
Uit persoonlijke opmerkingen van nieuwe
ouders uit verschillende groepen komt naar
voren dat ze erg blij zijn met de schoolkeuze.
Ze merken op dat hun kind groeit in de
positieve sfeer op school. Zowel sociaal
emotioneel als op leergebied.

Driehoeksgesprekken
Deze week zijn de driehoeksgesprekken.
We hebben mooie gesprekken gevoerd! Fijn
om elkaar weer – ook al was het via een
scherm – te zien en spreken.
De kinderen van groep 3-8 krijgen vrijdag hun
rapport mee naar huis (alleen als het
driehoeksgesprek geweest is!).
Kinderraad
De kinderraad heeft weer – sinds lange tijd –
een overleg gehad. De volgende twee punten
zijn afgesproken:
1. Roomby (schoolmascotte) mag nog niet
uit logeren. Daarom gaat hij in alle
groepen op bezoek. De kinderen mogen
iets in het boek van Roomby schrijven.
2. De kinderraad vindt het leuk dat groep 58 samen voetbalt in de pauze. Ze gaan
een toernooitje organiseren voor groep
5-8.
Teamscholing PBS
Het team heeft volgende week woensdag een
studiemiddag PBS. Het onderwerp is ‘Waar
komt dat gedrag vandaan?’

Corona en school
Tot dusver hebben we nog niet te maken
gehad met besmettingen op school. Dat
houden we graag zo! We merken dat ouders
zich over het algemeen goed aan de afspraken
houden. Ook binnen school houden we goed
rekening met de maatregelen.

Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet investeert de komende jaren 8.5
miljard euro extra in het onderwijs.
De maatregelen zijn gericht op herstel én
ontwikkeling van het onderwijs. Op het
inhalen én compenseren van vertraging. En op
het ondersteunen van leerlingen en studenten
in het onderwijs die het moeilijk hebben.
Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich
op de brede ontwikkeling van leerlingen en
studenten, hun cognitieve en beroepsgerichte
ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke
ontwikkeling en hun mentaal welbevinden.
Het hele onderwijsveld is meegenomen in het
programma, van voorschoolse educatie,
basisonderwijs tot wetenschappelijk
onderwijs.
Het team is zich aan het oriënteren op de
invulling van het plan. De MR wordt hierin
betrokken.

Koningsspelen 2021
De Koningsspelen zijn op 23 april. We gaan er
binnen de groepen een gezellige dag van
maken.
Uw kind hoeft op 23 april geen 10 uurtje mee
te nemen.

Agenda

09-04
23-04
27-04
01-05
17-05

Rapport mee naar huis
Koningsspelen
Koningsdag, alle leerlingen vrij!
Start meivakantie
Weer naar school

