
 

 

 

Nieuwsbrief 

voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek 

Nieuwsbrief 11 week 2 | 13 januari 2022 
 

  Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek 

 
 

 Algemeen nieuws 
 

Gelukkig nieuwjaar! 

 
 
Wat zijn we blij dat we op 10 januari weer 
naar school mochten! Drie weken thuis is best 
lang (een halve zomervakantie!) en hoe fijn is 
het dan om weer lekker naar school te 
kunnen. 
We zijn goed gestart en wensen iedereen een 
gelukkig en blij 2022! 
 

 

Jeugdeducatiefonds 

 
Alle kinderen hebben een prachtig 
Kerstcadeautje ontvangen: namelijk 
gezelschapsspelletjes. Dit cadeau is mogelijk 
gemaakt door het Jeugdeducatiefonds.  
Alle kinderen verdienen dezelfde kansen. Geld 
mag geen belemmering zijn! 
Aanvragen gaan via school. Denk hierbij aan: 
een bureau om aan te leren, nieuwe 
gymkleding, een goede fiets, een bed, goede 
schoenen, enzovoort. 
Ga in gesprek met school. Wij vinden niets 
gek. Het belang van uw kind staat voorop! 
 

 

 
Textielcontainer 
Vanaf eind januari staat er 
weer een textielcontainer op 
het plein. Elke volle container 
levert de school geld voor de 
kinderen op.  
De container zit op slot. U kunt uw 
kledingzakken in het halletje bij de voordeur 
neerzetten. 
Wat mag in de container: 
- kleding en schoenen 
- dekens, gordijnen 
- huishoudtextiel (handdoeken, washandjes, 
beddengoed) 
Gewassen en in een dichte vuilniszak.  
 

 

Studiedag team                

Op 26 januari zijn de kinderen vrij. Het team 
heeft een studiedag. 
 

 

Welkom op school   

Er zijn vijf nieuwe kinderen op school gestart. 
Welkom Aïsha, Finn, Mert, Selina en Ruben! 
Wij wensen jullie veel plezier op OBS 
Roombeek!  
 

 

 
 

https://www.facebook.com/pages/Openbare-Basisschool-Roombeek/1503583293214145
https://www.facebook.com/pages/Openbare-Basisschool-Roombeek/1503583293214145


 

 

Signing           
In de Kerstvakantie zijn er verschillende 
werkzaamheden in school geweest: de 
vloeren in de lokalen zijn geschrobd en in de 
was gezet. En er is signing in school 
aangebracht. Het ziet er netjes en strak uit.  
 

 
 

 

Agenda  

 
 
26-01 Start Nationale Voorleesdagen. 
26-01 Studiedag team, alle kinderen vrij. 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 27 
januari. 


