Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
Nieuwsbrief 17 week 13 | 31 maart 2022
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Schoolontwikkelgesprek
Het managementteam (meneer
Bart, juf Liselotte en juf Truus)
heeft vorige week een
schoolontwikkelgesprek gehad met het
schoolbestuur van Consent. Onze bestuurders
waren onder de indruk van het pedagogisch,
didactisch klimaat op school. OBS Roombeek
is een voorbeeldschool voor vele andere
scholen.
We kregen positieve feedback op de plannen
waaraan we werken en de keuzes die we
maken om de kwaliteit op school nog verder
te ontwikkelen en te verbeteren.

Afwezigheid teamleden
De afgelopen week
waren er wederom
meerdere teamleden
afwezig. Gelukkig
hoefde er geen klas thuis te blijven.
Vervanging regelen blijft een uitdaging!

Ouderbetrokkenheid/PBS

Inloop
Morgenmiddag is de start van de
inloopmiddagen. Tijdens de inloopmiddag
mag u in de groep van uw zoon/dochter de
werkjes bekijken, uw kind kan u laten zien
waar het mee bezig is in Snappet of wat ze
geleerd hebben met rekenen. Heel gezellig en
waardevol, omdat u dan in de klas kunt zien
wat uw kind leert.
Noteer de data alvast in uw agenda:
- vrijdag 1 april
- woensdag 20 april
- vrijdag 3 juni
- woensdag 29 juni
Tijd: 12.30 tot 13.00 uur.
Ouderbijeenkomsten
Groep 3: maandag 4 april
Groep 1/2a en 1/2b: woensdag 20 april
Uitnodigingen volgen.

Babynieuws
Meneer Mark is papa
geworden! We wensen meneer
Mark en zijn vriendin heel veel
geluk met hun prachtige zoon Zane!
Douwe, de zoon van juf Jennefer en haar
vriend, krijgt een broertje of zusje.
Juf Jennefer is inmiddels zo’n 16 weken
zwanger en kan haar buikje niet meer
verstoppen. Van harte gefeliciteerd allemaal!

Welkom op school
Hoera! Berzan is 4 jaar en komt nu ook elke
dag naar school. Welkom op OBS Roombeek!

Studiedag team
De kinderen zijn vrijdag 8 april vrij, vanwege
een studiedag van het team.

Uitstapjes
Alle groepen zijn de afgelopen weken de
school uit geweest of gaan binnenkort op
stap:
1/2a en 1/2b: Bezoek aan de bibliotheek voor
een voorstelling.
3: bezoek aan Melkveehouderij Voogd voor
een buitenles.
4, 5 en 6/7: bezoek aan de Museumfabriek
voor workshops van Tetem
8: bezoek aan de Riskfactory.
Deze activiteiten zijn niet mogelijk zonder de
hulp van ouders (vervoer en begeleiding).
Bedankt ouders (én opa’s!) voor jullie hulp!

Nieuws vanuit de OGR
Volgende week dinsdag (5 april) heeft de
ouderraad weer een overleg. Vindt u het leuk
om nog meer betrokken te zijn bij school en
heeft u tijd om af en toe iets voor school te
doen: word lid van de ouderraad. De
ouderraad regelt de financiën voor de
activiteiten, zorgt voor de boodschappen,
helpt op school bij verschillende activiteiten
enzovoort. Alles in overleg!
Nieuwsgierig geworden? Kom dinsdag om
19.30 uur naar school!
Twijfels of vragen: Jan Wouter (papa van Ella
groep 1/2b), John (papa van Cas, groep 4 en
Anne groep 1/2a), Sjoerd (papa van Tijn groep
7 en Evi groep 4), Özlem (mama van Eliz groep
3) en Nesrin (mama van Ela groep 5 en Aykan
groep 8) staan u graag te woord!

Trainingen voor groep 3-4-5
Bezoek Jeugdeducatiefonds

Hans Spekman (directeur van het
Jeugdeducatiefonds), Leonie Ruiter
(fondsenwerving) en Rob Huuskes (van het
bedrijf Huuskes, eten en drinken in de zorg)
zijn woensdag op schoolbezoek geweest. Ze
hebben met de kinderraad en het team
gesproken over kansen(on)gelijkheid.
Wij hebben allen hetzelfde doel: alle kinderen
behoren alle kansen te krijgen die ze nodig
hebben om zich goed te ontwikkelen! En dan
mag het geen verschil maken waar je
opgroeit.
Dus nogmaals de oproep (en niets is te gek!):
heeft u iets nodig voor uw kind(eren) en u
heeft hiervoor geen geld: kom naar school.

In groep 3, 4 en 5 starten de komende tijd
onder schooltijd verschillende
groepstrainingen. In groep 3 start Rots en
Water. Groep 4 en 5 krijgt een BAAS training.
Doel van de trainingen is het versterken van
het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en
opkomen voor jezelf (op de juiste manier).
De ouders van deze groepen krijgen
binnenkort meer informatie over de
trainingen.

Pasen en Koningsspelen
Op vrijdag 15 april is het Paasontbijt.
De koningsspelen zijn op 22 april. Meer
informatie krijgt u binnenkort.

Verjaardagen

Agenda

Alle jarigen in april
11-04 Sara groep 3
14-04 Aubrey groep 4
18-04 Dylan groep 7
19-04 Jarrod groep 4
21-04 Ela Nas groep 5
22-04 Milan groep 3
27-04 Bella groep 4
29-04 Iliyas groep 8

31-03 Roombeektheater groep 1/2a, 3, 5,
6/7. 13.30 uur
01-04 Inloopmiddag van 12.30 tot 13.00 uur
05-04 OGR vergadering
08-04 Studiedag team, alle kinderen vrij!
15-04 Paasontbijt
18-04 2e Paasdag (vrij)
De volgende nieuwsbrief komt uit op 14 april.

