
 

 

 

Nieuwsbrief 

voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek 

Nieuwsbrief 20 week 22 | 2 juni 2022 
 

  Volg ons op Facebook: facebook.com/roombeekschool en Instagram   instagram.com/roombeekschool 

 
 

 Algemeen nieuws 
 

Schoolfotograaf 

 
Op maandag 27 juni komt de schoolfotograaf! 
U ontvangt hierover binnenkort meer 
informatie. 
 

 

Afstuderen  

Juf Else en meneer Coen – onze leraren in 
opleiding (LIO) – zijn bijna klaar met hun 
opleiding. Ze presenteren binnenkort hun 
afstudeeronderzoek.  
 

 

Sportdag vanuit Sportaal 

 
Groep 3 tot en met 8 mag meedoen aan de 
sportdag die georganiseerd wordt door 
Sportaal op dinsdag 28 juni. 
De sportdag duurt waarschijnlijk tot 12.00 uur. 
Daarna zijn de kinderen vrij! 
Via de Roombeekapp krijgt u binnenkort meer 
informatie. 
De kinderen van de groepen 1/2 gaan gewoon 
naar school en zijn ook om 12.00 uur vrij. 
 

 

 
 

Schoolreizen  

  
Groep 1/2a en 1/2b gaan op donderdag 9 juni 
naar Speelboerderij het Höfke. 
Groep 3-4-5 gaan op donderdag 30 juni naar 
Dinoland in Zwolle. 
 

 

Eindtoets groep 8 

 
De uitslag van de IEP eindtoets is bekend. De 
kinderen van groep 8 hebben het fantastisch 
gedaan! We zijn heel tevreden met de scores 
die ze behaald hebben. Als we alle resultaten 
binnen hebben (er waren drie inhalers), 
vermelden we de uitslag in de nieuwsbrief.  
 

 

Nieuws vanuit de stuurgroepen 

 
Deze keer een bericht vanuit de stuurgroep 
plein:  
OBS Roombeek is ingeloot voor ondersteuning 
vanuit Stichting Springzaad om het 
schoolplein te ‘vergroenen’. Binnenkort is er 
een overleg met deze stichting om de plannen 
te bespreken.  
 

 
 

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


 

 

Ouderbetrokkenheid/PBS 

 
Inloop in de groepen 1/2 
De kleuterleerkrachten organiseren twee keer 
per week een inloop. Op woensdagochtend 
voor de ouders van de jongste kleuters en op 
vrijdagochtend voor de ouders van de oudste 
kleuters. Op deze ochtenden mogen de 
ouders in de klas meespelen met hun kind. 
Heel gezellig én een goede samenwerking 
tussen ouders en school stimuleert de 
ontwikkeling van het kind.  
Op vrijdag 3 juni van 12.30 tot 13.00 uur is er 
een inloop in alle groepen. 
 

Verjaardagen 

 
Alle jarigen in juni 
01-06 Sinem groep 7 
05-06 Elana groep 6 
05-06 Julia groep 8 
06-06 Aykan groep 8 
09-06 Aron groep 4 
09-06 Isis groep 5 
09-06 Seher groep 6 
17-06 Luuk groep 7 
17-06 Karam groep 7 
22-06 Meriem groep 1a 
24-06 Lyano groep 2b 
24-06 Vanna Mae groep 5 
24-06 Melis groep 7 
25-06 Tarik groep 7 
26-06 Meryam groep 5 
27-06 Hamza groep 7 
29-06 Lara groep 1b 
29-06 Stella groep 5 
 

Agenda  

 
03-06 Inloop alle groepen 12.30 – 13.00 uur 
06-06 2e Pinksterdag; alle leerlingen vrij 

09-06 Schoolreis groep 1/2a en 1/2b 
27-06 Schoolfotograaf 
28-06 Sportdag groep 3 t/m 8  
28-06 Groep 1/2a en 1/2 b om 12.00 uur vrij 
30-06 Schoolreis groep 3-4-5 
15-07 Alle leerlingen vrij; start 

zomervakantie 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 
donderdag 16 juli. 
 
 
 
Nieuwsbericht voor scholen 

 

 

Dompel je onder in kunst 
en cultuur tijdens het open 
huis van Kaliber 
 

Op zaterdag 18 juni houdt Kaliber Kunstenschool 

open huis! Tijdens het open huis delen de leukste 

docenten hun passie met je: ze vertellen over hun 

vak, hun lessen en wat er zo fantastisch aan is. 

Verder kun je instrumenten uitproberen, dansen, 

zingen, genieten van concerten en meedoen aan 

creatieve workshops. Ook kun je de expositie van 

de JeugdKunstAcademie bewonderen en een kijkje 

nemen bij de doorloop van de Kaliber 

Theatershow in het Wilminktheater. Kijk rustig 

rond, luister, geniet van de sfeer en doe mee! Je 

kunt je tijdens het open huis inschrijven voor twee 

gratis proeflessen, zodat je het op een later 

moment rustig kunt uitproberen. Helemaal leuk!  
 
Open huis Kaliber  

Zaterdag 18 juni, 13:00-15:00 uur 

Locatie: Kaliber Kunstenschool, Willem 

Wilminkplein 1, Enschede 

www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis 

  

http://www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis


 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
  



 

 

 
  



 

 

 


