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Algemeen nieuws
Schoolmelk-schoolfruitschoolontbijt
Het lijkt soms wel een restaurant op school!
Afgelopen vrijdag was het Nationaal
Schoolontbijt. Gezellig samen ontbijten op
school: een goed begin van de dag. Groep 4
had een bijzondere ontbijtplek: namelijk de
koeienstal van Melkveebedrijf Voogd.
Ze hebben veel geleerd: waar komt de melk
vandaan? Hoe wordt boter gemaakt?
De gratis schoolmelkactie is een groot succes:
bijna 75% van de kinderen drinkt op dinsdag
en donderdag gratis schoolmelk.
Volgende week woensdag (17 november)
start de EU schoolfruitactie. Uw kind hoeft op
woensdag-donderdag-vrijdag geen fruit mee
naar school.

Coronamaatregelen
Het demissionair kabinet scherpt de
maatregelen weer aan. Vooralsnog verandert
er op school niets.
Wel willen we u vragen om rondom school
zoveel mogelijk afstand te houden.

Nieuws vanuit de stuurgroepen:
stuurgroep PBS
De stuurgroep PBS heeft elke
maand een overleg. In dit
overleg worden de data
besproken (incidentenregistratie). Aan de
hand van deze data wordt actie ondernomen.
Zo willen we de visualisatie van onze
afspraken verbeteren.

Klusjesman/-vrouw gezocht!

Wij zijn op zoek naar een klusjesman/-vrouw
die ons kan helpen met verschillende klussen
in en om school: ophangen planken,
repareren fietsjes, vegen van het plein
enzovoort. Kent u iemand die ons hierbij kan
helpen: laat het ons weten!

Ouderbetrokkenheid/PBS
Sinterklaas!
Aanstaande zaterdag is
de intocht van
Sinterklaas in
Nederland. Wij hebben
inmiddels bericht uit
Spanje gehad dat Sinterklaas op vrijdag 3
december een bezoek brengt aan onze school.

Klassenouders
Vorige week donderdag was het eerste
overleg van de klassenouders. Wat een leuke
groep betrokken ouders! De belangrijkste taak
van de klassenouders is het ondersteunen van
de groepsleerkracht bij verschillende
activiteiten.

Driehoeksgesprekken
We hebben ervoor gekozen om een extra
driehoeksgesprek te plannen voor alle
kinderen/ouders.
Deze gesprekken vinden plaats in week 47.
In week 46 kunt u zich via de Roombeekapp
intekenen.

Interne vertrouwenspersonen

Welkom op school!

Dehly en Ayaz zijn gestart in groep 1a.
Van harte welkom op OBS Roombeek!

Nieuws vanuit de OGR
Uw kind heeft vorige week de
factuur voor de vrijwillige
ouderbijdrage mee naar huis gekregen.

Elke school is verplicht om één of meerdere
interne vertrouwenspersonen te hebben.
Op onze school zijn dat juf Chantal en juf
Jennefer. De interne vertrouwenspersonen
zijn het aanspreekpunt bij klachten over
ongewenst gedrag en machtsmisbruik.

Brief lerarentekort
In de bijlage vindt u een brief van de
Enschedese schoolbesturen over het
lerarentekort. Tot dusver is het ons steeds
gelukt om vervanging te regelen, omdat onze
collega’s zeer flexibel zijn.
Er kan een moment komen, dat dat niet meer
lukt en dan moeten we ook een klas naar huis
sturen.

Agenda

15-11 Intekenen driehoeksgesprekken via de
app in week 46
22-11 Driehoeksgesprekken in week 47

