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Algemeen nieuws
Herinnering: morgen vrije dag!

Morgen (10 september) zijn alle leerlingen
vrij, vanwege een studiedag van het team.

Let’s dance international
Wat was het een prachtige dag! Alle groepen
hebben een dans ingestudeerd. Er is een film
gemaakt van alle optredens. Deze film gaan
we met de kinderen bekijken.

VIER X WIJZER
Het schoolbrede thema is ‘mijn lijf’.
Alle groepen hebben een startactiviteit gehad:
- groepen 1/2: ‘hersenslijm’ maken met Mad
Science
- groep 3 en 4: les over zintuigen met Mad
Science
- groep 5 en 6: bootcamp
- groep 7 en 8: bezoek aan CORPUS.

Even kennismaken

Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage. In de
bijlage stellen de nieuwe teamleden zich aan
u voor.

Verlofaanvragen
Via de Roombeekapp kunt u verlof aanvragen.
Een verlofaanvraag moet op tijd worden
ingediend. Graag een week van tevoren.
Plan een bezoek aan de tandarts, huisarts of
orthodontisten bij voorkeur na schooltijd!

Ouderbetrokkenheid/PBS

Startgesprekken
Wat fijn om alle ouders en kinderen weer in
school te ontmoeten voor de
startgesprekken! Een goed begin van het
schooljaar.
Informatiebijeenkomsten en inloopmiddagen
We hebben in de jaarkalender nog geen
informatiebijeenkomsten en inloopmiddagen
gepland. We wachten op de nieuwe
maatregelen vanuit het kabinet.
Kinderraad
Vandaag is het eerste overleg van de
kinderraad. In de volgende nieuwsbrief stelt
de kinderraad zich aan u voor.

Onderwijstijdverlenging

Agenda

Volgende week starten we met verlengde
onderwijstijd voor leerlingen van groep 5 tot en
met 8. De ouders van de betreffende leerlingen
ontvangen hierover bericht.

10-09 Studiedag team, leerlingen vrij!
20-09 MR vergadering

Kidsrun
Enkele leerlingen van onze school doen
aanstaande zondag mee aan de Kidsrun. Veel
succes gewenst!

Wist u dat:
- wij heel actief zijn op Facebook?
- wij het erg leuk vinden als u ons zou volgen
en liken?
https://www.facebook.com/roombeekschool
- vandaag de eerste theaterles van Tessa
Kortenbach was?
- alle groepen elke week een theaterlesmuziekles-les creatieve stilte krijgen?

De volgende nieuwsbrief komt uit op
donderdag 23 september.

Even voorstellen!
Mijn naam is Carmen Mourad Chamoun en ben 25 jaar oud. Ik ben
momenteel een jaar aan het werk als leerkracht en doe dit met veel
plezier! Verder besteed ik mijn vrijetijd met vrienden en wandel ik
graag. Ook sta ik wel eens in de keuken om wat lekkers te bakken. Ik
kijk ernaar uit om dit schooljaar met jullie te starten en hoop mooie
momenten met jullie en de kinderen te maken. Ik sta in groep 1/2A
naast juf José.

Ik ben Dominique Schotmeijer en ik ben 20 jaar. Ik ben dit schooljaar 5
dagen in de week te vinden in groep 6/7. Ik ben in 2020 afgestudeerd als
onderwijsassistent. Waar ik mij vooral mee bezig houd in mijn vrije tijd is
muziek, creatief bezig zijn en af en toe een film op netflix blijft ook heel leuk.
Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar.

Hallo! Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Else Koop en ik zit in het
laatste jaar van de PABO op Hogeschool Saxion in Enschede. Dit
schooljaar mag ik stage lopen in groep 4 bij Karin en Jennefer. Ik ben
elke donderdag en vrijdag aanwezig. De eerste dagen waren al erg fijn en
ik heb veel zin in het komende jaar! Mocht je mij zien en zin hebben om
een praatje te maken, spreek mij dan gerust even aan!

Hallo allemaal,
Bij een nieuw schooljaar horen natuurlijk ook een paar nieuwe mensen.
Ik stel me daarom even kort voor via deze nieuwsbrief.
Ik ben Chantal Scholte in’ t Hof en werk dit jaar voor het eerst als
onderwijsassistent voor nu in o. a de groepen 3 en 4 van OBS Roombeek.
Na 26 jaar kinderopvang was ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Ik heb al enige ervaring in de kleutergroep bij OBS het Stadsveld en via die weg
ben ik hier terecht gekomen.
Ik woon met mijn gezin in Enschede, we hebben een zoon van 19 jaar en een
dochter van 16 jaar. Een gezellig hondje maakt het compleet.
Ik vermaak me in mijn vrije tijd met het creatief bezig zijn met van alles en nog wat, wandelen,
fietsen, op pad met vriendinnen en van alles wat zoal voorbij komt.
Ik heb enorm veel zin om er een mooi, leerzaam maar ook gezellig schooljaar van te maken.
De meesten van jullie kom ik vast nog wel tegen.

Nieuwsbericht

Gooi de voetjes van de vloer bij Kaliber Kunstenschool!
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Bij Kaliber Kunstenschool starten dit najaar hele leuke
cursussen voor kinderen! In een aantal weken ga jij de uitdaging aan om iets heel nieuws te
leren. Dit doe je gezellig in een groep, met allemaal nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.
Uiteraard leer jij op je eigen tempo.
Tekenen & Schilderen (6 - 12 jaar)
Ben je gek op kleuren, tekenen en schilderen en wil je graag (nog) beter worden? Kom dan
bij Kaliber. In 10 lessen leer je, onder begeleiding van een professionele docent, diverse
teken- en schildertechnieken. Je gaat werken met verschillende materialen en maakt samen
met anderen de mooiste kunstwerken. Laat je fantasie de vrije loop! Doe mee met deze
cursus vanaf vrijdag 8 oktober op het Kottenpark.
Proefrondje Muziek (7 - 10 jaar)
Proefrondje Muziek is dé oplossing als je graag een muziekinstrument wilt spelen, maar je
nog niet weer welke! Er is zoveel keus, hoe zie je ooit door de bomen het bos? Met deze
cursus helpt Kaliber jou. In 15 lessen leer je diverse instrumenten en hun muziek kennen. De
ene week krijg je bijvoorbeeld les op een trompet, de andere week komt de blokfluit of drums
aan de beurt. Daarnaast ga je alvast aan de slag met je muzikale basisvorming. Aan het eind
van de cursus kun je gericht een keuze maken voor een instrument. Deze cursus start op
maandag 4 oktober in het Muziekkwartier.
Kijk voor al het aanbod en om je aan te melden op de website:
www.kaliberkunstenschool.nl/korte-cursussen.
Wil je graag iets totaal anders? Vraag dan een gratis proefles aan of kom naar ons
open huis op zaterdag 11 september. Dan kun je met eigen ogen zien wat we allemaal
in huis hebben.
Schrijf je snel in, want vol=vol!

