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Algemeen nieuws
Roombeektheater
Maandag 16 mei is het
tweede Roombeektheater.
Deze keer staan groep 1/2b,
groep 4 en groep 8 op het podium. De ouders
van deze groepen zijn van harte welkom. We
starten om 13.45 uur in het theater van
Prismare.

Schoolreizen
Hoera! We gaan weer op
schoolreis!
Groep 6/7 is vanochtend
op de fiets vertrokken
naar Buurse. Zij blijven een nachtje weg en
hebben een superleuk programma.
Groep 8 vertrekt volgende week donderdag
richting Schiermonnikoog. Ze blijven daar vier
dagen.
Groep 3-4-5 gaan op 30 juni naar Dinoland.
En de groepen 1/2 gaan op 9 juni naar
speelboerderij Het Höfke.

Nieuws van de OGR
De OGR heeft voor een groep leerlingen een
aanvraag gedaan bij Stichting Leergeld.
Denkt u eraan het dossiernummer van
Stichting Leergeld door te geven aan de
ouderraad: ogrroombeekschool@gmail.com
Alle kinderen gaan mee op schoolreis!

instagram.com/roombeekschool

Inspectiebezoek
Dinsdag voor de meivakantie heeft een
Inspecteur van het Onderwijs een bezoek
gebracht aan onze school. Het onderzoek was
gericht op het lesgeven (instructie) van de
leerkrachten.
De inspecteur was onder de indruk van de
positieve sfeer op school. Ze vond het
pedagogisch klimaat zeer goed. Ze adviseerde
ons een vervolgstap te zetten: laat de
kinderen soms wat meer los door ze uit te
dagen een les alleen te doen. ‘Vergroot het
eigenaarschap’, zoals dat zo mooi heet.

Ouderbetrokkenheid/PBS
Nieuws van de kinderraad
De kinderraad heeft besloten de opbrengst
van de acties voor Oekraïne op giro 555 te
storten. Dat is inmiddels gebeurd.
In de kinderraad hebben we gesproken over
kansengelijkheid en opgroeien in armoede.
Wat kunnen we op school doen om ervoor te
zorgen dat alle kinderen de kansen krijgen die
ze nodig hebben? Er zijn al een heleboel
mooie acties geregeld: bakken met
toiletartikelen, sportkleding voor kinderen die
niets (bij zich) hebben, een brievenbus waarin
kinderen of ouders een brief kunnen doen als
ze ergens een vraag over hebben.
PBS
Onze PBS stickers met de
gedragsverwachtingen worden vernieuwd. Ze
zijn inmiddels verouderd en we laten nieuwe,
frisse signing maken.

Pasen en Koningsspelen

Kleedjesmarkt (ingezonden stuk)

Voor de vakantie waren er twee
leuke activiteiten op school: het
Paasontbijt (heel gezellig en lekker) en
fantastische Koningsspelen. Er waren
verschillende activiteiten: een Yu Man Race,
een stormbaan, springkussen, oud Hollandse
spellen en lekkere traktaties.
Zo fijn om dit feest weer samen met ouders
op school te mogen vieren! Wat hebben we
dat gemist! Bedankt voor jullie hulp!

We hebben er te lang op moeten wachten,
maar dit jaar is het toch echt weer de
bedoeling; De PinksterPretMarkt op tweede
Pinksterdag 2022 in het Lonnekerbeekpark in
Roombeek!
Al jaren is de gezellige markt een fenomeen in
de wijken Roombeek, Mekkeltholt,
Deppenbroek en ver daar buiten. Een
geweldig leuk uitje voor jullie allemaal; een
kleedjesmarkt met een dikke plus; kramen,
springkussens, schminken, kinderdisco,
zweefmolen, muziek en ander vertier voor alle
kinderen uit de wijk en Enschede. Neem vooral
eens een kijkje op Facebook bij Roombeek
Verbindt! Kom je ook bij ons een leuke dag
hebben? Wil je zelf een kleedje leggen om je
spulletjes te verkopen? Dat kan natuurlijk ook!
Dat is helemaal gratis en kan zonder
aankondiging.
Roombeek Verbindt is een stichting die als
doel heeft verbinding in de wijk(ken)
Roombeek, Mekkeltholt en Deppenbroek te
realiseren. 1 van de initiatieven is de
PinksterPretMarkt. De Stichting kent een
bestuur van buurtbewoners en de
PinksterpretMarkt wordt eveneens door
vrijwilligers uit de buurt georganiseerd.
Tot tweede pinksterdag!

Vakantierooster 2022-2023

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie
17/10/2022 t.m.
23/10/2022
Kerstvakantie
24/12/2022 t.m.
08/01/2023
Voorjaarsvakantie 25/02/2023 t.m.
05/03/2023
Goede vrijdag
07/04/2023
e
2 Paasdag
10/04/2023
Meivakantie
24/04/2023 t.m.
07/05/2023
Hemelvaart
18/05/2023 t.m.
19/05/2023
Pinksteren
29/05/2023
Zomervakantie
22/07/2023 t.m.
03/09/2023

Welkom op school
Bram is gestart op school. Welkom op OBS
Roombeek!

Agenda

12-05
16-05
19-05
26-05
09-06

Schoolreis groep 6/7 (12 en 13 mei)
Roombeektheater groep 1/2b, 4 en 8
Schoolreis groep 8 (19 t/m 22 mei)
Hemelvaart (26 en 27 mei vrij)
Schoolreis groep 1/2

De volgende nieuwsbrief komt uit op 2 juni.

Facebook en Instagram
Dat we actief zijn op Facebook wist u al:
https://www.facebook.com/roombeekschool
We hebben inmiddels 500 likers.
Sinds kort vindt u ons ook op Instagram:
https://www.instagram.com/roombeekschool

