
 

 

 

Nieuwsbrief 

voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek 

Nieuwsbrief 22 week 28 | 14 juli 2022 
 

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

 
 

 Algemeen nieuws 
 

Eind van het schooljaar 

  
Het schooljaar 2021-2022 zit er alweer op. 
‘Time flies when you’re having fun!’ En dat 
klopt!  
Wat hebben we weer veel mooie dingen 
gedaan: VIER X WIJZER excursies naar Corpus, 
Kamp Westerbork, de Museumfabriek, 
TETEM.  
De Kerst high tea, de vossenjacht, de musical 
Grease van groep 8.  
We kijken terug op een prachtig schooljaar!  
Hartelijk dank voor de fijne samenwerking en 
tot 29 augustus!  
  

Diploma's                

Juf Else, meneer Coen én juf Jasmijn zijn 
geslaagd voor hun PABO-diploma.   
Juf Liselotte heeft de opleiding tot intern 
begeleider afgerond.  
Van harte gefeliciteerd allemaal!  
 

Welkom op school! 

  
Emir, Amira, Dean en Mick worden in/rond de 
zomervakantie vier jaar. Na de zomervakantie 
mogen ze elke dag naar school.  
Kara komt van de Globe en start na de 
zomervakantie in groep 4.  
Welkom op OBS Roombeek!  
 

  

Schoolfruit                  

We zijn weer ingeloot voor het EU-
schoolfruitprogramma. Dat betekent dat we 
komend schooljaar de eerste twintig weken 
gratis schoolfruit krijgen.  
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Ouderbetrokkenheid en PBS  

 
  
Klassenouders  
De klassenouders hebben het laatste overleg 
gehad. We hebben als team dit jaar wederom 
gemerkt hoe fijn het is om de lijntjes met 
ouders op school zo kort te hebben. Dank 
jullie wel voor de mooie samenwerking!  
  
Ouders in het zonnetje  
In deze laatste nieuwsbrief zetten we de 
‘melkmeisjes’ en de ‘fruitmoeders’ in het 
zonnetje. Dank jullie wel voor het afwassen 
van de bekers, het wassen en snijden van het 
fruit!  
Een speciaal dankjewel voor Jorieke (moeder 
van Cas en Anne) en Charon (moeder van 
Duncan en Rock) die er wekelijks voor 
zorgden dat er melk in de koelkast stond en 
dat er een gevarieerd groente-/fruitaanbod 
was.  
  
PBS-signing  
De eerste ontwerpen voor de nieuwe PBS-
visualisatie zijn klaar. Na de zomervakantie 
pakken we dit weer op.  
We hebben besloten om onze kernwaarden te 
veranderen in: plezier – veiligheid – respect.  
  

Afscheidsavond groep 8  

  
Vrijdag nam groep 8 afscheid van school met 
de musical Grease. Na de pauze was de film 

met foto's en video's van alle activiteiten van 
het afgelopen schooljaar. Het was een 
geweldige avond.  
Lieve kinderen van groep 8: we hebben 
genoten van jullie en wensen jullie veel geluk 
op het voortgezet onderwijs!  
  

Verlengde schooldag  

 
Na de zomervakantie starten we als IKC 
(Integraal Kind Centrum, bestaande uit CBS 
Anna van Buren, kov Columbus Junior en OBS 
Roombeek) met verlengde 
schooldagactiviteiten.   
Deze activiteiten zijn voor kinderen van de 
scholen en voor kinderen die gebruik maken 
van de BSO.  
Het activiteitenaanbod wordt in 
samenwerking met de kerngroep Prismare 
gerealiseerd.  
Na de vakantie ontvangen de kinderen een 
flyer met daarop meer informatie.  
  

Studiedagen 2022-2023  

 
De volgende studiedagen zijn inmiddels 
bekend:  

• 7 september 2022  
• 11 januari 2023  
• 16 maart 2023  
• 24 maart 2023  

Op deze dagen is uw kind vrij van school.  
 



 

 

Verjaardagen 

 
Alle jarigen in juli 
01-07 Sara groep 4 
01-07 Deon groep 8 
02-07 Vie groep 4 
08-07 Youcef groep 7 
11-07 Karim groep 8 
13-07 Dawit groep 2b 
15-07 Nazli groep 4 
16-07 Mohammed groep 3 
17-07 Luisa groep 3 
20-07 Tijn groep 7 
25-07 Guusje groep 5 
26-07 Efekan groep 5 
30-07 Mark groep 8 
 

Agenda  

 
 
14-07 Laatste schooldag, 2e Rapport mee 
15-07 Alle leerlingen vrij; start 

zomervakantie 
29-08 Weer naar school 
 
 

Zomervakantietip! 

Kennen jullie Kidsproof Twente al? Op deze 
website staat een handige Uitagenda met veel 
tips voor uitjes in de natuur, leuke workshops 
in de musea, speciale kindervoorstellingen, 
zwemplekjes en nog veel meer! Extra fijn: hier 
staan ook tips voor gratis en low budget 
activiteiten!  

 

 
 

Zomervakantie: High Tech workshop 
Heatpress 8+ 
Het Engelstalige woord heatpress kan je 
vertalen in hittepers. Een hittepers is een 
apparaat dat is ontworpen om met behulp 
van warmte en druk een vorm te persen. Het 
apparaat lijkt veel op een tosti-ijzer, maar je 
gebruik het niet voor het klaarmaken van 
eten. Kijk bijvoorbeeld eens naar een afdruk 
op je t-shirt, deze is met behulp van een 
hittepers op je T-shirt gedrukt. Maar wist je 
dat je veel meer kan met een hittepers dan 
alleen T-shirts bedrukken? 
Tijdens de workshop Heatpress op zaterdag 
12 augustus bij Bibliotheek Enschede ga je aan 
de slag met het persen van plastic in de 
hittepers. Eerst bedenk je wat je wilt maken, 
bijvoorbeeld een vliegtuig, masker, tol, 
sleutelhanger of een eigen creatie. Vervolgens 
ga je aan de slag met het uitknippen van de 
onderdelen uit plastic en uit gekleurd 
stof/papier. Als je alle onderdelen hebt 
geknipt leg je ze op de juiste volgorde in de 
hittepers: eerst een aantal lagen plastic, dan 
het stof of papier en vervolgens weer plastic. 
Daarna druk je de hittepers stevig dicht en 
zorgt de warmte ervoor dat alle lagen plastic 
en stof/papier samengeperst worden tot 1 
geheel. Hoe meer plastic je gebruikt, hoe 
steviger en dikker het wordt. 
En goed om te weten, het plastic wat je gaat 
gebruiken is restmateriaal. Dit betekent dat 
het over was bij een bedrijf en anders 
weggegooid zou worden. Op deze manier 
recycle je het plastic en maak je er iets nieuws 
van. Dit is beter voor het milieu. Wat ga jij 
maken met de hittepers? 
 
Workshops Heatpress  op zaterdag 12 
augustus bij Bibliotheek Enschede (centrum) 
Van 11.00 - 12.30 uur: leeftijd 8 - 10 jaar 
Van 13.30 - 15.00 uur: leeftijd 10 - 12 jaar 
Per leeftijdsgroep is er plek voor maximaal 12 
deelnemers, dus meld je snel aan via de link: 
https://bibliotheekenschede.op-
shop.nl/202/high-tech-zomervakantie-
heatpress/vanaf/12-08-2022 
 
 
  

https://www.kidsproof.nl/Twente
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/202/high-tech-zomervakantie-heatpress/vanaf/12-08-2022
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/202/high-tech-zomervakantie-heatpress/vanaf/12-08-2022
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/202/high-tech-zomervakantie-heatpress/vanaf/12-08-2022
https://www.kidsproof.nl/Twente


 

 

 
 
 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

 


