
 

 

 

Nieuwsbrief 

voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek 

Nieuwsbrief 18 week 15 | 14 april 2022 
 

  Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek 

 
 

 Algemeen nieuws 
 
Paasontbijt  
Morgen is het Paasontbijt. 
Uw kind hoeft thuis niet te 
ontbijten. Op school staat 
een lekker ontbijtje klaar. 
De kinderen hoeven ook geen tienuurtje mee 
te nemen. 
Het wordt een gezellige ochtend! De kinderen 
zijn om 12.30 uur vrij. 
Maandag 18 april zijn alle kinderen vrij, 
vanwege 2e Paasdag. 
 

 

Schoolfruit en schoolmelk  

Dankzij een bijdrage van het 
Jeugdeducatiefonds krijgen de 
kinderen het hele schooljaar 
schoolfruit en schoolmelk. 
Gratis!  
 

 

Koningsspelen 2022  

Volgende week vrijdag is 
het feest op school! De 
kinderen starten de dag 
met een ontbijtje op school. Daarna zijn er 
allerlei sportieve activiteiten. De kinderen 
hoeven geen eten en drinken mee te nemen. 
Sportieve kleding aan en genieten! 
 

 

IEP eindtoets  

De kinderen van groep 8 
hebben eind februari 
hun voortgezet onderwijs advies ontvangen. 
Wij zijn heel trots op al onze kinderen in  

 
groep 8, omdat ze laten zien wat ze kunnen. 
Volgende week woensdag en donderdag is de 
(verplichte) eindtoets. Basisscholen zijn 
verplicht om een eindtoets af te nemen. 
Groep 8: wij weten al lang wat jullie kunnen. 
Nu mag je dat ook nog laten zien tijdens de 
eindtoets. 
 

 

Inspectiebezoek  

Volgende week dinsdag krijgen 
we bezoek van de 
onderwijsinspectie. We doen 
mee aan een themaonderzoek naar 
instructievaardigheden van onze leerkrachten. 
We zijn heel benieuwd naar de ervaringen van 
de inspecteur! 
 

 

Jeugdeducatiefonds  

We hebben de afgelopen 
weken meerdere kinderen 
en ouders blij kunnen maken 
met verschillende dingen: een bureau, nieuwe 
gymschoenen, fietsreparaties, een fiets. En als 
kinderen blij zijn, zijn wij dat ook. 
Er zijn op school EHBO XL boxen met 
toiletspullen (tandenborstels, deodorant, 
haarelastiekjes, maandverband) en een box 
met eten voor kinderen die geen eten mee 
hebben.  
In groep 6/7 en 8 hebben we met de kinderen 
gesproken over kansengelijkheid en 
opgroeien in armoede. Wij willen dat alle 
kinderen alle kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen.  
Er komt een brievenbus bij de hoofdingang 
waar kinderen (maar ook volwassenen!) een 
brief kunnen doen als ze hulp nodig hebben.  
 

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


 

 

Nieuws vanuit de OGR  

Wat fijn dat al zoveel ouders de ouderbijdrage 
betaald hebben! De schoolreisjes zijn 
inmiddels gepland en moeten betaald 
worden. Alle kinderen gaan mee! 
Wist u dat Stichting Leergeld de 
schoolreisbijdrage kan betalen als dat voor u 
niet mogelijk is? 
https://www.leergeld.nl/enschede/. 
U kunt het dossiernummer van Stichting 
Leergeld doorgeven aan de ouderraad via 
orgroombeekschool@gmail.com. U mag het 
nummer ook doorgeven aan de leerkrachten. 
 

 

Ouderbetrokkenheid/PBS  

Ouders in het zonnetje:  
Deze keer zetten we de 
ouders die mee geweest 
zijn met activiteiten in het zonnetje: 
- ouders van de groepen 1/2 (voorstelling in 
de bibliotheek) 
- de ouders die meegereden zijn naar de 
melkveehouderij (groep 3) 
- de ouders die mee geweest zijn naar de 
Museumfabriek (groep 4).  
Heel fijn dat jullie tijd vrijgemaakt hebben om 
mee te rijden/lopen. Zonder jullie hulp 
kunnen wij deze activiteiten niet organiseren! 
 

Nieuws vanuit de stuurgroepen: 

VIER KEER WIJZER   

Zoals u weet werken we op onze school in 
thema’s. Aan elk thema koppelen we 
activiteiten binnen en buiten de school. Leren 
doe je immers ook door ervaringen op te 
doen. De afgelopen weken zijn er weer veel 
activiteiten georganiseerd door meneer Bart, 
de coördinator van de stuurgroep Vier Keer 
Wijzer. 
De groepen 4 tot en met 8 zijn bij de 
Museumfabriek geweest voor een workshop 
van Tetem. Mad Science heeft woensdag een 
workshop gegeven aan groep 3 en 4.  
Volgende week is er een voorstelling voor de 
groepen 1/2 op school.  

Kortom: heel speciaal en van grote 
toegevoegde waarde voor de ontwikkeling 
van uw kind! 
 

Welkom op school!                  

Er zijn weer twee nieuwe leerlingen op school 
gestart: Elesia en Oguzhan. Van harte welkom 
op OBS Roombeek!  
 

 
Spelen met appeltaart  

Na de meivakantie organiseren 
we weer meespeelochtenden. 
Deze ochtenden zijn bedoeld voor ouders van 
peuters die belangstelling hebben voor onze 
school en voor ouders die hun kind al 
aangemeld hebben. De ouders kunnen onder 
het genot van koffie/thee met appeltaart 
praten met andere ouders, terwijl hun 
kinderen lekker spelen met de andere 
kinderen.  
Kent u mensen die op zoek zijn naar een 
school voor hun kind: neem ze mee naar 
school! 
Data: 18 mei, 15 juni en 29 juni van 9.00 tot 
10.00 uur. 
 

Verjaardagen 

 
Alle jarigen in mei 
02-05 Ceren groep2b 
04-05 Zeyd groep 4 
09-05 Semih groep 2a 
14-05 Duncan groep 6 
16-05 Miraç groep 1a 
16-05 Eliz groep 3 
19-05 Jim groep 1b 
21-05 Melissa groep 3 
25-05 Zahra groep 2a 
25-05 Karine groep 3 
25-05 Berçem groep 7 
29-05 Evi groep 4 
 

 

https://www.leergeld.nl/enschede/
mailto:orgroombeekschool@gmail.com


 

 

Agenda  
15-04 Paasontbijt 
18-04 2e Paasdag (vrij) 
22-04 Koningsspelen 
23-04 Meivakantie (23 april t/m 8 mei) 
 
 
 

 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 12 mei. 
 
 
 
 
 
 

 


