
 

 

 

Nieuwsbrief 

voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek 

Nieuwsbrief 12 week 4 | 27 januari 2022 
 

  Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek 

 
 

 Algemeen nieuws 
 

Nationale Voorleesdagen 

 
Gisteren zijn de Nationale Voorleesdagen 
gestart. Het doel van de voorleesdagen is het 
vergroten van het leesplezier. Het 
prentenboek van het jaar is: ‘Maar eerst ving 
ik een monster'. 
Jeroen Diepemaat, stadsdeelwethouder 
Noord, komt volgende week woensdag op 
school om dit prentenboek voor te lezen in 
groep 1/2a en 1/2b. 
 

 

Parkeren  

Wilt u erop letten dat u uw 
auto op de juiste plek 
parkeert. We krijgen 
signalen dat er auto's voor 
de uitrit van de 
parkeergarage gezet worden.  
 

 

Vervanging

 
Deze krantenkop kent u vast wel: er is geen 
invaljuf óf meneer meer te vinden. We blijven 
het benoemen: op onze OBS Roombeek is nog 
nooit een klas naar huis gestuurd, omdat er  

 
 
geen vervanging was. En toch kan dat bij ons 
ook een keer gaan gebeuren. Dat doen we 
alleen als er echt geen andere oplossing meer 
mogelijk is. 
 

Stichting Leergeld         

U heeft van de OGR een factuur ontvangen 
voor de ouderbijdrage. Heeft u geen geld om 
de schoolreisbijdrage te betalen, neem dan 
contact op met Stichting Leergeld. We willen 
allemaal dat onze kinderen meegaan op 
schoolreis! Zie bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

 

Ouderbetrokkenheid/PBS 

 
Klassenouders 
De klassenouders hebben binnenkort weer 
een overleg. Eén bespreekpunt is al duidelijk: 
de teamverjaardag van 18 februari! 
 
In het zonnetje: fruitmoeders 
De fruitmoeders mogen voorlopig nog niet in 
school komen om het fruit te snijden. Daarop 
hebben ze een oplossing bedacht. Ze nemen 
‘moeilijk fruit’, zoals meloenen mee naar huis 
en wassen en snijden het thuis. Dank je wel 
Jorieke en Fleur! 
 
 
 
 

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


 

 

Nieuws vanuit de Kinderraad 
De kinderraad heeft er vier nieuwe leden bij: 
Aubrey en Merdan uit groep 4, Sinem uit 
groep 6/7 en Erda uit groep 8. 
We hebben afgelopen week een overleg 
gehad en de volgende punten zijn besproken: 

- Plein schoonhouden 
- Voor de tweede keer een 

voetbaltoernooi organiseren 
- Ideeën voor de inrichting van het 

plein (gaan ze in de groepen 
bespreken) 

- Hoe gaan we de nieuwe boeken in de 
kasten neerzetten (kinderraad: series 
bij elkaar met stickers) 

 

 

Nieuws vanuit de stuurgroepen: 
stuurgroep taal/lezen 

 
 
Juf Jessica en juf Karin zijn gestart met het 
opruimen van de boekenkasten. Ze hebben 
heel veel nieuwe boekenseries aangeschaft. 
De kinderraad had een lijst gemaakt van 
boeken die de klassen graag wilden hebben. 

 
Woensdag had het team een studiedag over 
lezen, begrijpen van teksten. Heel interessant! 
 

 

Welkom op school!  

Karine is op OBS Roombeek 
gestart. Veel plezier op OBS 
Roombeek! 
 
 
 

 

 

Bezoek Jeugdeducatiefonds 

 
Binnenkort komt Hans Spekman, de directeur 
van het Jeugdeducatiefonds, samen met Rob 
Huuskes (een grote sponsor) op 
schoolbezoek. Ze krijgen een rondleiding door 
de kinderraad en gaan in gesprek met de 
kinderen en leerkrachten over 
kansengelijkheid. De kinderraad heeft hier 
afgelopen week over gesproken en hun 
mening is heel duidelijk: ‘Alle kinderen 
moeten hetzelfde hebben. Of je nou arm of 
rijk bent.’ 
 

 

Verjaardagen 

 
Alle jarigen in februari 
 
08-02 Gabriele groep 2b 
09-02 Gloria groep 5 
10-02 Taim groep 2b 
10-02 Lynn groep 7 
11-02 Liam groep 4 
13-02 Sophie groep 8 
13-02 Ela groep 8 
14-02 Miguel groep 4 
15-02 Yara groep 6 
19-02 Ahmed groep 3 
24-02 Lavinia groep 5 
25-02 Sude Naz groep 3 
26-02 Ayza groep 2a 
27-02 Ares groep 1b 
 

 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 10 
februari. 
 
  



 

 

 


