
 

 

 

Nieuwsbrief 

voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek 

Nieuwsbrief 02 week 37 | 15 september 2022 
 

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

 
 

 Algemeen nieuws 
 

Gevonden voorwerpen  
Deze jassen zijn op zoek naar hun eigenaar. Ze 
gaan volgende week dinsdag in de 
kledingcontainer!  

 
 

  

Gymles                      

Twee keer per week krijgen de kinderen van 
groep 1 tot en met 6 gym van een 
vakleerkracht gym. Groep 7/8 krijgt één keer 
per week gym en gaat één keer per week 
zwemmen in plaats van gym. De kleuters 
gymmen in hun kleding (dikke truien uit) en 
dragen gymschoentjes. De gymschoentjes 
bewaren we op school. Zorg dat de naam in 
de gymschoenen staat.  
De kinderen van groep 3 tot en met 8 moeten 
gymkleding en gymschoenen dragen! 
Waarom: veiligheid en hygiëne.   
We hebben op school reservekleding en 
schoenen. Alle kinderen doen dus mee!  
Via Stichting Leergeld kunt u een aanvraag 
doen voor gymkleding. Komt u hiervoor niet 
in aanmerking, dan kan school ook een 
aanvraag doen bij het Jeugdeducatiefonds.   
 

  

 
 
 
Gezocht: afwashulpen 

Twee keer per week krijgen de 
kinderen gratis schoolmelk. 
We zijn nog op zoek naar een 
aantal ouders die op dinsdag 
en donderdag de melkbekers 

af willen wassen. Het is maar een kwartiertje 
werk en wij (kinderen en team) zijn er heel blij 
mee. Aanmelden kan bij de klassenouders of 
bij de groepsleerkracht.   
 

  
  

Ouderbetrokkenheid    
Huisbezoeken  
We krijgen veel positieve 
reacties op de huisbezoeken. Fijn dat we zo 
gastvrij ontvangen worden bij u thuis!  
 

  

Nieuws vanuit de stuurgroep PBS 

  
De eerste ontwerpen voor de nieuwe 
visualisatie zijn klaar. We worden er heel blij 
van! De ronde stickers die her en der in school 
hangen, worden vervangen. 
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Gezocht: een klusjesman of 
klusvrouw 
We zijn nog steeds op zoek naar 
een handige klusjesman/-vrouw die 
ons kan helpen met: schilderwerk, repareren 
materialen, ophangen van allerlei dingen 
enzovoort. Werktijden in overleg. Alles kan: 
wekelijks een uur, maandelijks, op afroep. Een 
vrijwilligersvergoeding is mogelijk. Aanmelden 
kan bij de schoolleiding.   
 

  

Burendag Prismare  

 
Op zaterdag 24 september is de landelijke 
burendag. Prismare organiseert samen met 
Manna en het Huis van Verhalen een 
picknick.   
 

  

Aanmelden activiteiten verlengde 
schooldag 

 
Uw kind krijgt deze week een flyer met 
informatie mee. Aanmelden kan door de QR 
code te scannen. Aanmelden betekent ook 
aanwezig zijn! Per activiteit is een bepaald 
aantal plaatsen beschikbaar. Zijn er meer 
aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er 
geloot.   
 

Vervanging bij afwezigheid 
leerkracht

  
Het aantal invallers is bijna nihil. Als een 
leerkracht afwezig is, proberen dat intern op 
te lossen door te schuiven met mensen. 
Meestal lukt ons dat.   
Als dit echt niet meer lukt, zal het een keer 
voor kunnen komen dat uw kind(eren) een 
dag thuis komen te zitten.  
Heel vervelend, maar er zijn soms geen 
andere mogelijkheden meer.  
 

 

Agenda  

 
 
24-09 Burendag Prismare 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 
donderdag 29 september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 


