Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
Nieuwsbrief 13 week 6 | 10 februari 2022
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Teamverjaardag/verkleedfeest
Volgende week vrijdag (18
februari) is het feest op school!
De juffen en meneren vieren
allemaal tegelijkertijd hun
verjaardag. De klassenouders regelen namens
de klassen een cadeautje. Bij een feestje
horen lekkere hapjes en drankjes. Daar zorgen
wij voor. Uw kind hoeft geen eten en drinken
mee. Uw kind mag verkleed op school komen!

Ouderbetrokkenheid/PBS

Driehoeksgesprekken
De driehoeksgesprekken worden een week
uitgesteld. Er zijn nog veel leerlingen die
toetsen in moeten halen, waardoor de
leerkrachten extra tijd nodig hebben om alle
resultaten in te voeren en af te ronden.
De kinderen krijgen het rapport ook een week
later mee.
De gesprekken vinden plaats in week 10. Uw
kind krijgt op vrijdag 18 maart het rapport
mee naar huis.
GLANS
Glans heeft te maken met
ouderbetrokkenheid. We merken dat de
ouders van groep 1-2-3 elkaar niet goed
kennen. Dit heeft vooral te maken met
Corona en het niet mee naar binnen mogen in
school. Na de krokusvakantie gaan we
activiteiten organiseren, waarbij u als ouders
elkaar beter kunt leren kennen.

Onderwijsdag
Op dinsdag 15 maart is de
onderwijsdag voor alle
medewerkers van Stichting
Consent. De kinderen zijn dan vrij.

Nieuws vanuit de OGR

De ouderraad heeft een overleg gehad.
Inmiddels is zo'n 60% van de ouderbijdrage
betaald. Fijn dat dit zo goed gaat! Valt u onder
een bepaalde inkomensnorm, dan kunt u een
aanvraag doen bij Stichting Leergeld.

Nieuws vanuit de stuurgroepen:
stuurgroep PBS

PBS: wat betekent dit ook alweer? Positive
Behavior Support!
Voor de krokusvakantie krijgt u van ons op
papier een nieuwsbrief PBS, zodat u nog eens
rustig na kunt lezen wat PBS betekent en hoe
dat op school werkt.

Wist u dat:

Agenda

- we heel actief zijn op Facebook?
https://www.facebook.com/roombeekschool
- we het heel leuk vinden als u ons gaat volgen
op Facebook?

18-02 Teamverjaardag/verkleedfeest
19-02 Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari
07-03 Driehoeksgesprekken in week 10
De volgende nieuwsbrief komt uit op 3 maart.

Nieuwsbericht

Gratis naar het kinderkoor van Kaliber Kunstenschool!
Lijkt het jou ook zo leuk om in een koor te zingen? Op donderdag 10 maart kun jij gratis ons
kinderkoor uitproberen en zelf ontdekken wat een feestje het is.
In een koor zingen is, naast dat het leuk is en mooi klinkt, ook een goede manier om jouw zang naar
een hoger niveau te tillen. Door samen te zingen kun je van elkaar leren. Luister naar elkaar en werk
samen, dan bereiken jullie samen het mooiste resultaat!
Singing Kids (7 – 12 jaar)
Je gaat aan de slag met allerlei verschillende liedjes, uit Nederland, maar ook uit verre landen en in
verschillende talen. Dirigent Shaya leert jou hoe je het beste uit jouw stem kunt halen en jezelf op een
podium kunt presenteren. Om dit dan ook in de praktijk te brengen ga je met het koor twee keer per
jaar optreden!
Kom langs!
Donderdag 10 maart, 17:00 uur
Willem Wilminkplein 1, Enschede
Door: Shaya van den Berg

