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Algemeen nieuws
Ouderbetrokkenheid/PBS

Klassenouders
De nieuwe klassenouders zijn bekend:
Groep
Klassenouder(s)
1/2A
Martina (Nova)
Jorieke (Anne)
1/2B
Fleur (Ella)
Emel (Anisa)
3
Hounaida (Mohammed)
Ela (Arya)
4
Aukje (Evi)
Emel (Sara)
5
Acelya (Akasya)
Patricia (Isis)
6/7
Huriye (Ecrin)
8
Pinar (Erda)

- Nesrin (moeder van Aykan en Ela)
- Manouk (moeder van Fleur)
- John (vader van Cas en Anne)
- Jan Wouter (vader van Ella)
- Mandy (moeder van Vie en Vanna)
- juf Carin en juf Truus.
Fijn om zo’n mooie club enthousiaste ouders
bij elkaar te hebben!

Schoolfruit én schoolmelk!
Goed nieuws: OBS Roombeek doet
mee aan de schoolfruit- en de
schoolmelkactie!
Uw kind krijgt 20 weken drie keer per
week gratis fruit op school en
daarnaast ook 20 weken twee keer per
week gratis schoolmelk.
U hoort van ons nog wanneer deze
acties starten.

Na de herfstvakantie wordt het eerste overleg
gepland.

Stuurgroepen

Nieuws vanuit de OGR

Op onze school werken we in het team met
stuurgroepen. De stuurgroepen zorgen voor
de ontwikkeling en uitwerking van
verschillende zaken. Bijvoorbeeld PBS, ICT,
Rekenen en VierKeerWijzer. In de nieuwsbrief
zullen we vanaf nu elke keer iets vermelden
vanuit elke stuurgroep. Te beginnen met de
stuurgroep VierKeerWijzer.

De ouderraad heeft afgelopen dinsdag de
eerste vergadering gehad. De activiteiten voor
het schooljaar zijn besproken. Daarnaast is er
uitgebreid gesproken over de financiën en het
innen van de vrijwillige ouderbijdrage.
Binnenkort ontvangt u meer informatie.
De ouderraad bestaat inmiddels uit zeven
ouders en twee teamleden:
- Sjoerd (vader van Evi en Tijn)
- Özlem (moeder van Eliz)

VierKeerWijzer

Nog een nieuwe collega

OBS Roombeek is een
gecertificeerde VierKeerWijzer
school. Dat betekent dat de
zaakvakken (aardrijkskundegeschiedenis-biologie) in
thema’s in samenhang worden
aangeboden.
Door het jaar heen komen er zo’n zeven
thema’s aan bod. Op dit moment is het thema
‘mijn lijf’. Elke jaargroep werkt (uiteraard op
eigen niveau) aan dit thema.
De stuurgroep VierKeerWijzer wordt geleid
door meneer Bart. Meneer Bart maakt de
jaarplanning van de thema’s en zorgt ervoor
dat aan elk thema een betekenisvolle
activiteit gekoppeld wordt. Dit kan een
activiteit binnen of buiten de school zijn.
Supergaaf en vooral heel leerzaam!

Juf Saskia is onze nieuwe
administratieve kracht.
Hallo allemaal,
Ik ben Saskia Terink, 58 jaar,
moeder van twee zonen, oma van
drie kleinzonen en een bonus kleindochter.
Werkzaam op de Bothoven en de Uitvinding.
En nu op de maandag ook hier. Voor de
zomervakantie was ik op de maandagochtend
al een klein beetje begonnen met
werkzaamheden die Marga altijd deed. Heeft u
iets te vragen kunt u mij gerust bellen.

Agenda

Inleveren formulieren
14-10 Roombeektheater, alle groepen
16-10 Herfstvakantie 16-10 t/m 24-10

We hebben helaas nog niet alle formulieren
terug. Voor onze administratie is het van
belang dat u de formulieren inlevert op
school!

Schooltandarts
Bij deze nieuwsbrief vindt u informatie vanuit
de Jeugdtandverzorging Enschede.
De schooltandarts is gratis voor kinderen tot
18 jaar. Kosten worden vanuit de
basisverzekering vergoed.
Aanmeldformulieren zijn op school
verkrijgbaar.
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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.

