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Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Welkom op school!

Algemeen nieuws
We zijn weer begonnen!

Het schooljaar 2021-2022 is goed gestart. Fijn
om alle kinderen weer op school terug te zien!
We hebben een aantal nieuwe collega's. Zij
stellen zich binnenkort in de nieuwsbrief aan
u voor.

In enkele groepen zijn nieuwe leerlingen
gestart. Jacob, Arya, Ella, Sharszad en Sohrad:
van harte welkom op OBS Roombeek. We
wensen jullie (en jullie ouders) een fijne
schooltijd!

Zoen- en zoefstrook gesloten

Feestdag 31 augustus

Volgende week dinsdag hebben we een
startfeest op school. Het thema is ‘Let's dance
international’. De barones (Tessa Kortenbach)
komt op school en alle groepen krijgen een
dansworkshop.
De kinderen hoeven deze dag geen lunch mee
te nemen.
De gymles van groep 1/2A, 1/2B en groep 3
gaat deze dag niet door.

Op 3 en 10 en 11 september is de zoen- en
zoefstrook gesloten. U kunt uw auto dan aan
de Roomweg of op de parkeerplaats
tegenover de Brouwerij parkeren.
Beter nog: kom lopend of op de fiets!

Ouderbetrokkenheid/PBS

Startgesprekken
In week 36 zijn de startgesprekken. U kunt
zich op maandag 30 augustus vanaf 15.00 uur
intekenen via de Roombeekapp.
Dit gaat als volgt:
- open de Roombeekapp
- klik op de button schoolgesprek

- log in met de voornaam en de
geboortedatum van uw kind
- kies een datum/tijd
Als u zich niet intekent voor 3 september
plannen wij een datum/tijd.
De startgesprekken zijn op school in het lokaal
van uw kind. U kunt naar binnen via de ingang
die ook voor uw kind geldt.
Denk aan de afspraken: houd afstand en blijf
thuis bij klachten!
Uw kind krijgt volgende week het formulier
ter voorbereiding van het startgesprek.

Studiedag team, leerlingen vrij

Op vrijdag 10 september zijn de leerlingen
vrij. Het team heeft een studiedag.

Verjaardagen

Alle jarigen in september
12-09
21-09
26-09
03-09
13-09
15-09
22-09
10-09
13-09
26-09
27-09
28-09

Ella groep 1b
Arin groep 2a
Anisa groep 2b
Lina groep 3
Yade groep 3
Jacob groep 3
Faysal groep 5
Ecrin groep 6
Mehmet groep 8
Estella groep 8
Romara groep 8
Emma groep 8

Agenda

30-08
31-08
06-09
10-09

Intekenen startgesprekken
Startfeest ‘Let's dance international’
Startgesprekken
Studiedag team, leerlingen vrij!

De volgende nieuwsbrief komt uit op
donderdag 9 september.

Bericht voor de nieuwsbrief

Open huis bij Kaliber Kunstenschool in Enschede!
Op 11 september maakt Kaliber Kunstenschool er een (veilig) feestje van in Enschede. Het
grote pand aan het Willem Wilminkplein 1 wordt omgetoverd tot één grote muzikale,
creatieve en sportieve plek, waar jij van harte welkom bent.
Tussen 13:00 – 15:00 uur vindt het open huis plaats. Je krijgt de tijd om langs alle docenten
te gaan, te kijken en luisteren naar hun instrumenten, naar onze zangers en zangeressen, te
genieten van dans of te kijken naar kunst. Heb je iets gevonden wat je te gek lijkt, dan kun je
ter plekke een gratis proefles aanvragen!
Om het voor iedereen veilig te houden wordt er een maximumaantal bezoekers gehanteerd,
zodat er onderling 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Reserveer je plekje van tevoren
door je aan te melden en een van de twee tijdssloten te kiezen. Je mag ook aan de deur
reserveren, maar dan kan het zijn dat je even moet wachten.
Aanmelden kan hier: www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis
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De Jeugdtandverzorging is bedoeld voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Met plezier begeleiden wij
kinderen en ouders op weg naar een goede mondgezondheid.
De nadruk ligt bij ons op preventie zoals voorlichting over mondverzorging, voeding, poetsles en het
geven van fluoride voor een sterk gebit.
De voordelen van Jeugdtandverzorging zijn:
• Uw kind voelt zich veilig en vertrouwd bij onze behandelaars.
• Ons hele team kiest er bewust voor om met kinderen te werken.
• Wij laten kinderen spelenderwijs kennis maken met de tandarts.
• We hebben veel ervaring in het begeleiden en behandelen van kinderen met
gedragsproblemen, angst, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en (meervoudige)
beperkingen.
• We nemen de tijd en leggen de kinderen alle stappen van de behandeling uit.
• De behandeling vindt plaats in onze tandartsbus bij de basisschool van uw kind of in het
behandelcentrum in Enschede of Almelo.
• Na de controle geven wij uw kind een verslag mee zodat u op de hoogte bent van de
mondgezondheid van uw kind. U kunt natuurlijk ook bij ieder tandartsbezoek zelf aanwezig
zijn.
• De tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden vanuit de
basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel
en kroon- en brugwerk vallen niet onder de basisverzekering.
• Gemeenten, scholen en tandartsen staan achter de opzet van de Jeugdtandverzorging.

