Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
Nieuwsbrief 08 week 48 | 28 november 2021
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws

vindt u in de Roombeekapp onder de button
‘team’

Coronamaatregelen
In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwe
afspraken die maandag 29 november ingaan.
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Parkeren van fietsen

Ouders
Kinderen komen -indien mogelijk- alleen naar
school of worden door één volwassene
gebracht. Ouders gaan na het brengen direct
weer weg! De kinderen gaan allemaal
zelfstandig naar binnen.
De strook langs het plein bij de fietsenstalling
is alleen bedoeld voor kinderen. Ouders
mogen tot de gymzaaldeur staan op 1,5 meter
afstand!

Afspraken in school
Kinderen van groep 6, 7 en 8 én medewerkers
dragen mondkapjes als zij zich door school
bewegen. In de klas mag het mondkapje af.

Thuisblijfregels
Kinderen blijven thuis bij:
Milde verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, koorts, hoesten of luchtwegklachten). Het dringende advies is om bij
klachten te testen. Bel ons als uw kind klachten heeft en meld het als uw kind getest is.

Groep 1-5 parkeert hun fiets bij de muur aan
de gymzaalkant. Groep 6-8 parkeert hun fiets
aan de busbaankant.

Gesprek met de leerkracht
Als u iets met de leerkracht van uw kind wilt
bespreken, doe dat dan aan het einde van de
schooldag. Of maak een afspraak. Dat kan
telefonisch of door een mail te sturen naar de
betreffende leerkracht. Onze mailadressen

Sinterklaasviering
De school begint – net als anders – om 8.30
uur. De kinderen gaan naar hun klas. Ze gaan
met hun klas op bezoek bij Sinterklaas. Om

12.30 uur zijn alle kinderen vrij. Uw kind hoeft
geen eten en drinken mee naar school!

Kerst
Zodra duidelijk is hoe we Kerst op school gaan
vieren, hoort u dat van ons.

Parkeren
Komt u met de auto naar school: parkeer uw
auto op de goede plek. U riskeert een boete
als u op de stoep, bij de parkeergarage of
naast de Kijkdoos parkeert! Denk aan de
veiligheid van onze kinderen!

Verjaardagen
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Dani groep 3
Nova groep 2a
Yasirah groep 3
Fleur groep 3
Ari groep 1a
Saner groep 4
Ara groep 7
Devenly groep 2a
Dylan groep 4

Agenda

03-12 Sinterklaas op school

Nieuws van de OGR
Wat fijn dat de ouderbijdrage van de helft van
de leerlingen inmiddels betaald is! Uit de
ouderbijdrage worden onder andere het
schoolontbijt, het Sinterklaasfeest en de
schoolreizen betaald.
Betalen kan op drie manieren:
1. Het bedrag van € 70,- in één keer
overmaken op rekeningnummer NL59 INGB
0002 9528 02 onder vermelding van het
factuurnummer en/of van de voor-/ en
achternaam van uw kind.
2. Het bedrag in termijnen betalen. Neem
contact op met de OGR via
ogrroombeekschool@gmail.com
3. Contant via de leerkracht van uw kind.
Heeft u het financieel lastig: via
https://www.enschededoetmee.nl kunt u een
vergoeding voor de schoolreiskosten
aanvragen bij Stichting Leergeld.

