Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
week 16 | 22 april 2021
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Koningsspelen
Morgen zijn de
Koningsspelen. In alle
groepen is een feestelijk
programma. Uw kind hoeft
geen eten en drinken mee
te nemen.
Zoen- en zoefstrook op 23 april gesloten!
Op vrijdag 23 april kunt u geen gebruik maken
van de zoen- en zoefstrook.

Ouderbetrokkenheid/PBS

PBS
Het team heeft vorige week woensdag een
studiemiddag PBS gehad onder leiding van
Monique Baard. Het thema van de middag
was: gedragsfunctieanalyse.
Dit is een moeilijk woord voor het verklaren
waar bepaald gedrag bij kinderen vandaan
komt. Én, wat nog veel belangrijker is: hoe
kunnen we ervoor zorgen dat we het gedrag
omkeren en ervoor zorgen dat het kind in de
leerstand komt.
Monique wist ons te vertellen dat wij de
tweede school in Nederland zijn die
teambreed opgeleid is op dit onderwerp!

Activiteiten in samenwerking met
Sportaal
In het zonnetje: de klassenouders!
Elke groep heeft één of twee klassenouders.
Vorige week vrijdag hebben we een digitaal
koffie-/theepraatje gehouden. Het was
ontzettend gezellig! Conclusie: dit is voor
herhaling vatbaar én dit zou voor alle ouders
de moeite waard zijn.
Volgende week is er een digitaal koffie/theepraatje voor de ouders van groep 1. De
uitnodiging hiervoor krijgen de betreffende
ouders vrijdag.

Meneer Jamie (gymleerkracht op
dinsdag) werkt bij Sportaal. In
samenwerking met Sportaal hebben
we een aantal leuke activiteiten
kunnen regelen:
➢ Groep 1 en 2: Nijntje Pleintje. De
kinderen van groep 1 en 2 krijgen twee
kleutergymlessen op het plein onder
leiding van gymvereniging Sportlust.
Data: 19 en 26 april.
➢ Groep 3-8: Yu Man Race. Voor de
kinderen van groep 3 tot en met 8 wordt
een obstakelbaan op het plein gebouwd.
Datum: 21 mei.
➢ Groep 5-8: sportdag bij Aquadrome.
Datum 1 juni. Meer info volgt later.

Gevonden voorwerpen
Voor uw agenda
Dinsdag 27 april: Koningsdag. De school is
gesloten.
Woensdag 2 juni: studiedag voor het team. De
leerlingen zijn vrij.

Eindtoets groep 8

De kinderen van groep 8 hebben deze week
de IEP eindtoets gemaakt. Het is een
landelijke verplichting om in groep 8 een
eindtoets af te nemen.
Het schooladvies voor het Voortgezet
Onderwijs is in februari al met alle ouders en
kinderen van groep 8 besproken.
De uitslag van de eindtoets is alleen in
uitzonderlijke gevallen van invloed op het
schooladvies. Het schooladvies kan er niet
door omlaag gaan!

Welkom op school!
Er zijn in verschillende groepen weer nieuwe
leerlingen gestart:
Eymen-Jim-Christina-Mirac-MauricioValencio-Jarrod-Elana. Welkom op OBS
Roombeek. We wensen jullie een plezierige
schooltijd!

Aanmelden nieuwe leerlingen
De voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar zijn
begonnen. We willen graag op
tijd weten hoeveel leerlingen
we kunnen verwachten. Kent
u mensen in uw omgeving die op zoek zijn
naar een leuke, gezellige en vooral goede
school: neem ze mee naar OBS Roombeek!

De kist met gevonden voorwerpen zat alweer
vol. Alle spullen liggen nu in het speellokaal.
Woensdag 28 april ruimen we alles op.

Wist u dat:
- OBS Roombeek op scholen op de
kaart te vinden is:
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/
enschede/10572/openbare-basisschoolroombeek/
- OBS Roombeek heel actief is op Facebook:
https://www.facebook.com/roombeeksch
ool
- Wij een diversiteit aan nationaliteiten in
onze school hebben? O.a. uit Denemarken,
Italië, Polen, Servië, Syrië, Irak, Libanon,
Duitsland, Burundi, Brazilië, Verenigd
Koninkrijk en nog veel meer.
- Er op OBS Roombeek wel zes meneren
werken: meneer Bart, meneer Coen,
meneer Niek, meneer Christian, meneer
Tim en meneer Jamie. En dan zijn er ook
nog meneer Harm en meneer Mark
(vrijwilligers) en meneer Gerrit
(schoonmaker). Uniek in het
basisonderwijs, zoveel mannelijke
leerkrachten!

Verjaardagen

Alle jarigen in mei
02-05 Ceren groep 1
08-05 Christina groep 1
09-05 Semih groep 1
16-05 Miraç groep 1
19-05 Jim groep 1
16-05 Eliz groep 2
21-05 Melissa groep 2
25-05 Beatriz groep 2
04-05 Zeyd groep 3
29-05 Evi groep 3
14-05 Duncan groep 5
25-05 Berçem groep 6
11-05 Õzge groep 8

Agenda

23-04
27-04
03-05
17-05

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

De volgende nieuwsbrief komt uit op 20 mei.

