
 

 

 

Nieuwsbrief 

voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek 

Nieuwsbrief 15 week 9 | 3 maart 2022 
 

  Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek 

 
 

 Algemeen nieuws 
 

Welkom terug op school! 

 
Wat zijn we blij met de versoepelingen: 
zonder mondkapje in de school, geen 
verplichte anderhalve meter, 
teambijeenkomsten mogen weer én we 
mogen weer ouders uitnodigen in school. 
Volgende week zien we u dan ook graag met 
de driehoeksgesprekken in de klas van uw 
kind. 
De planning voor de inloopochtenden en 
middagen wordt nog gemaakt. 
 

 

Roombeektheater     

We gaan weer starten met het 
Roombeektheater. Voor de allereerste keer 
sinds heel lange tijd gaan we met alle 
kinderen naar het theater. En u mag daarbij 
aanwezig zijn! Groep 1/2a, 3, 5 en 6/7 zijn op 
17 maart aan de beurt. De ouders van deze 
groepen zijn van harte welkom. U moet op 
het balkon plaatsnemen.  
Let op: heeft u corona gerelateerde klachten: 
blijf thuis. Als u een mondkapje wilt dragen, 
dan kan dat uiteraard. We starten om 13.30 
uur. 
 

 

 

 
Herinnering: onderwijsdag team! 

 
Op dinsdag 15 maart zijn alle kinderen vrij. 
Het team neemt die dag deel aan de jaarlijkse 
onderwijsdag vanuit ons bestuur, Stichting 
Consent.  
 

 

Schoolbezoek   

Op donderdag 10 maart komen 
Marcel Poppink en Renate 
Klokman, de bestuurders van 
Stichting Consent op schoolbezoek. We 
bereiden een verrassingsmenu voor met een 
proeverij van alle mooie activiteiten die we op 
onze school uitvoeren.  
 

 

Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen zit vol. Ziet 
u op de foto's iets van uw kind: haal het op in 
het speellokaal. Dinsdag gaan alle spullen die 
niet opgehaald zijn in de kledingcontainer.  
 

 
 

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


 

 

 
 

Teamverjaardag 
Het team kijkt terug op een geweldige dag! 
Hossen op het plein, spelletjes in de klassen, 
lekkere hapjes en drankjes én superleuke 
cadeautjes geregeld door de klassenouders. 
Hartelijk dank hiervoor! 
 

 

Ouderbetrokkenheid/PBS 

 
 
Klassenouders 
Juf Jennefer en juf Truus hebben een gesprek 
op school met de klassenouders gehad. We 
hebben gesproken over verschillende zaken. 
De klassenouders zijn de schakel tussen de 
leerkrachten en de ouders, bijvoorbeeld over 
het regelen van een cadeautje, het regelen 
van afwashulp enzovoort. 
 
Driehoeksgesprekken 
Volgende week is het derde gesprek van dit 
schooljaar. De gesprekken zijn gewoon in 
school!  
We verwachten alle ouders mét hun kind op 
de afgesproken tijd op school. Bent u 
verhinderd: neem dan contact op met de 
leerkracht om een nieuwe afspraak in te 
plannen.  
 

 

Welkom op school!           

Zahra en Karim zijn gestart in groep 1/2a en 
Esra is gestart in groep 1/2b. Van harte 
welkom op OBS Roombeek!  
 

Verjaardagen 

 
Alle jarigen in maart 
04-03 Chayenna groep 4 
10-03 Eymen groep 1b 
17-03 Yade groep 8 
18-03 Ensar groep 7 
21-03 Elesia groep 1a 
21-03 Hala groep 7 
24-03 Sohil groep 4  
 

Agenda  

 
 
07-03 Driehoeksgesprekken deze week 
15-03 Onderwijsdag team, leerlingen vrij! 
17-03 Roombeektheater  
18-03 Rapport mee 
18-03 Pannenkoekendag  
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 17 
maart. 


