
 

 

 

Nieuwsbrief 

voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek 

Nieuwsbrief 01 week 35 | 1 september 2022 
 

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

 
 

 Algemeen nieuws 
 

De scholen zijn weer begonnen! 

 
Wat was het fijn om iedereen maandag weer 
op school te zien! Sommige kinderen hadden 
nog helemaal geen zin om te beginnen (lekker 
lang uitslapen is natuurlijk ook fijn!). Anderen 
waren juist blij dat ze weer naar school 
mochten. 
Dit zelfde geldt ook voor de juffen en 
meneren!  
We hebben veel nieuwe collega's en zij stellen 
zich in één van de volgende nieuwsbrieven 
aan u voor. We gaan er samen weer een mooi 
schooljaar van maken! 
 

 

Schoolfruit en schoolmelk 

 
Volgende week starten we weer met 
schoolfruit en schoolmelk. 
Schoolfruit: woensdag-donderdag-vrijdag. 
Schoolmelk: dinsdag en donderdag. 
We zoeken nog afwashulpen die op dinsdag 
en donderdag tussen 14.00 en 14.30 uur de 
melkbekers willen afwassen. Aanmelden kan 
bij de klassenouders. 
 

 

 

 
Ouderbetrokkenheid/PBS 

 
Startgesprek wordt huisbezoek 
Na twee Coronajaren willen we weer op 
huisbezoek gaan. 
De startgesprekken willen we dan ook graag 
bij u thuis voeren. Het gaat dan om alle 
groepen! U kunt zich vanaf vrijdag 15.00 uur 
intekenen voor het huisbezoek via de 
Roombeekapp/schoolgesprek. 
De inschrijving sluit op woensdagmiddag 7 
september om 16.00 uur. 
 

 

Studiedag herinnering  

 
Op woensdag 7 september zijn alle kinderen 
vrij, vanwege een studiedag van het team! 
 

 

Stichting Leergeld             

Komt u in aanmerking voor financiële 
ondersteuning door Stichting Leergeld: neem 
contact met Stichting Leergeld op!  
Telefoon: 053-203 40 19 of 
aanvragen@leergeldenschede.nl 
U moet elk jaar opnieuw een aanvraag doen. 
Het dossiernummer moet u inleveren op 
school! 
 

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/


 

 

Gymnastiek           

  
 
De gymlessen zijn op dinsdag en donderdag. 
Groep 7/8 heeft op woensdag zwemles en op 
donderdag gym. Meneer Bart zal via 
klassenboek berichten wanneer de zwemles 
start. 
De kinderen van groep 3 tot en met 8 moeten 
verplicht gymkleding en gymschoenen aan. 
Dit heeft te maken met hygiëne en veiligheid. 
Dekinderen van groep ½ hoeven alleen maar 
gymschoenen aan. Heeft uw kind geen 
gymspullen, dan kunt u dat via Stichting 
Leergeld aanvragen.  
Op school hebben we ook gymkleding en 
gymschoenen. Als een kind geen gymspullen 
bij zich heeft, dan kan het uit de kast spullen 
lenen.  
 

Verlengde schooldag 

 
 
IKC Roombeek (CBS Anna van Buren, 
Kinderopvang Columbus Junior en OBS 
Roombeek) start met verlengde schooldag 
activiteiten. Uw kind krijgt binnenkort een 
folder met meer info.  
Op 9 september is de aftrap met een show 
van Mad Science in het theater van Prismare. 
Helaas mogen ouders daar niet bij aanwezig 
zijn. 
 

Verjaardagen 

 
Alle jarigen in augustus en september. 
 
03-08 Yagmur Sena groep 8 
04-08 Melody groep 4 
06-08 Mick groep 1a 
06-08 Burak groep 6 
08-08 Amayla groep 5 
09-08 Dean groep 1b 
21-08 Dario groep 5 
21-08 Rohin groep 7 
21-08 Ceylin groep 8 
29-08 Tano groep 7 
03-09 Lina groep 4 
10-09 Ecrin groep 7 
12-09 Ella groep 2b 
13-09 Yade groep 4 
15-09 Jacob groep 4 
21-09 Arin groep 3 
22-09 Faysal groep 5 
26-09 Anisa groep 3 
 

 

Agenda  

 
 
07-09 Studiedag team, alle leerlingen vrij! 
09-09 Show Mad Science in het theater 

(zonder ouders). 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 
donderdag 15 september. 
 
  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


