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Algemeen nieuws

Vervanging leerkrachten

Corona
Helaas moest er vorige
week voor het eerst een
klas in quarantaine.
Gelukkig bleef het aantal
besmettingen beperkt. Dit hopen we ook zo
te houden. Daarom zijn we blij dat u ons zo
goed op de hoogte houdt als uw kind klachten
heeft of als er in het gezin iemand positief
getest is.
Op het moment zijn er in alle klassen veel
kinderen afwezig. Dat komt door het
snottebellenbeleid: blijf thuis bij klachten.
We hopen van onze kant dat u vertrouwen
heeft in onze aanpak: we doen ons uiterste
best om de maatregelen op te volgen en
hebben regelmatig contact met de GGD.

Het wordt steeds lastiger om vervanging te
regelen als een groepsleerkracht afwezig is.
Gelukkig is ons team heel flexibel en kunnen
we schuiven met mensen. Mocht dat niet
meer lukken, dan zullen we een keer een klas
naar huis moeten sturen.

Welkom op school!
In groep 1a zijn Ayaz en
Victoria gestart. Welkom op
school en veel plezier
gewenst!

Sinterklaas
We kijken terug op een heel
gezellig Sinterklaasfeest. Alle
groepen zijn bij Sint op bezoek
geweest in het theater. Sinterklaas
had veel aandacht voor de
kinderen. Het was een mooie dag!

Kerst
Het kerstdiner gaat niet
door! We vinden het niet
verantwoord om
’s avonds een activiteit te
organiseren. Wat gaan we dan wel doen? Dat
blijft nog even een verrassing!

Jeugdeducatiefonds
OBS Roombeek is aangesloten bij het
Jeugdeducatiefonds.
Het Jeugdeducatiefonds helpt om de
ontwikkelingskansen van kinderen die
opgroeien vanuit een achterstand te
vergroten.
Aanvragen voor het fonds lopen via de
basisschool, omdat daar bekend is, wat de
talenten en intellectuele mogelijkheden van
de kinderen zijn. De juf of meester weet als
geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een
belemmering is in de ontwikkeling, kan de
school een beroep doen op het
Jeugdeducatiefonds.

Waaraan kunt u denken: een bureautje om
huiswerk aan te maken, nieuwe
gymschoenen, een nieuwe winterjas, een bed
(als uw kind op een matrasje slaapt).
Niets is gek: veel is mogelijk. Ga met juf Truus
in gesprek! Of….als u liever met de interne
vertrouwenspersonen in gesprek wilt (juf
Jennefer/juf Chantal): dat kan ook.

Kerst Muziekgala groep 8
Groep 8 is uitgenodigd
voor de opnames van het
Kerst Muziekgala in
Apeldoorn. Eregast is
Koningin Maxima! Het gala wordt op 15
december uitgezonden op televisie.
https://www.jeugdorkest.nl/orkest/hetkersmuziekgala-2021 (nee, geen spelfout!)

Vanuit de stuurgroepen:
stuurgroep taal/lezen

Juf Karin en juf Jessica zijn bezig onze
boekenkasten op te ruimen. We gaan heel
veel nieuwe boeken aanschaffen.
De kinderraad heeft een lijst gemaakt van
boeken die de kinderen graag op school willen
hebben.

Agenda

22-12 Roombeektheater
De volgende nieuwsbrief komt uit op
donderdag 23 december.

High Tech programma| workshop 3D chocolade printen & vacuümmachine (gratis)
Kinderen bewust maken van hun ecologische voetafdruk kan op een speelse en zelfs
smaakvolle manier. In de kerstvakantie wordt hier tijdens de workshop 3D chocolade
printen bij bibliotheek Enschede, aandacht aan besteed met het thema Chocolade &
Duurzaamheid. Naast het zelf ontwerpen van een 3D chocoladefiguur en het maken van een
chocolademal, denken de kinderen samen na over dit thema. Waar komt de chocolade en
cacao vandaan? Worden ze op een eerlijke manier verbouwd? Krijgen de mensen genoeg
betaald? Hoe kun je in de supermarkt zien wat duurzame chocolade is. Alle chocolade en de
mal mag na afloop van de workshop mee naar huis. De mal kan vervolgens thuis vaker
gebruiken worden.

Datum & tijd:
Gemeente Enschede, locatie centrum
29-12-2021 (wo) van 11:00 tot 12:30 6-9 jaar (nog 2 plekken vrij)
29-12-2021 (wo) van 13:30 tot 15:00 9-12 jaar
Aanmelden: bibliotheekenschede.op-shop.nl

Tetem’s KidsLab: vanuit huis 3D chocolade ontwerpen (gratis)
Met de online KidsLab workshops zijn de ontwerp- en maakworkshops van de Twentse
Maakplaatsen ook toegankelijk voor kinderen vanuit huis. Deze sluiten thematisch aan bij de
vakantieprogrammering van de Twentse Maakplaatsen. Dat betekent voor de kerstvakantie
dat kinderen gezamenlijk in Tetem’s online KidsLab met het softwareprogramma Tinkercad
zelf een chocolaatje gaan ontwerpen en deze digitaal toesturen naar het lab van Tetem.
Deze worden met de 3D chocoladeprinter geproduceerd en per post aan de deelnemers
toegestuurd.

Datum & tijd:
Datum: woensdag 5 januari van 15:00 -16:30 uur (online)
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Benodigdheden en deelname link vind je via tetem.nl/athome/kidslab

