
 

 

 

Nieuwsbrief 

voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek 

Nieuwsbrief 03 week 39 | 29 september 2022 
 

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

 
 

 Algemeen nieuws 
 
Jong+oud=goud   

Deze week zijn groep 3-4-5 
naar het verzorgingshuis De 
Eschpoort geweest om daar 
te zingen voor de bewoners. 
De kinderen hebben onder 
leiding van Tessa Kortenbach een aantal 
liedjes van vroeger ingestudeerd. 
Volgende week gaan de groepen 1-2, 6 en 7/8 
naar De Eschpoort.  
 

 

Parkeren   
Met dit herfstweer brengen 
weer meer ouders hun 
kind(eren) met de auto naar 
school. De zoen-en zoefstrook is 
vaak overvol. Denk eraan: 

stapvoets rijden. Voetgangers hebben 
voorrang. Aan de Roomweg moet u uw auto 
in de parkeervakken parkeren. Er ontstaan 
gevaarlijke situaties als uw auto bij de 
oversteekplaats of bij de parkeergarage staat. 
De wijkagent zal af en toe controles 
uitvoeren! 
 

 

Coronamaatregelen 
Vanuit de overheid zijn alle scholen verplicht 
een ‘Draaiboek Covid’ klaar te hebben liggen. 
De MR heeft hierover gesproken tijdens hun 
overleg. We hopen uiteraard dat we dit 
draaiboek niet echt nodig hebben.  
 
 
 

 
 
 
 
Voor nu is nog steeds van belang: 

We hebben op school nog zelftesten. Heeft u 
testen nodig: vraag ze bij de leerkracht. 
 

 

Ouderbetrokkenheid  
Klassenouders 
Alle groepen hebben 
inmiddels weer één of 
twee klassenouders: 
 

1/2a: Danielle (moeder van Mick) en Burcu 
(moeder van Mert) 
1/2b: Fleur (moeder van Ella) 
3: Emel (moeder van Enisa) en Jorieke 
(moeder van Anne) 
4: Charon (moeder van Rock) en Patricia 
(moeder van Yade) 
5: Priscilla (moeder van Aubrey) en Jorieke 
(moeder van Cas) 
6: Teslime (moeder van Burak) en Acelya 
(moeder van Akasya) 
7/8: Esther (moeder van Luuk) en Aukje 
(moeder van Tijn) 
 
Binnenkort is het eerste overleg van de 
klassenouders. 
 

 

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


 

 

Kinderboekenweek  
Woensdag 5 oktober start 
de Kinderboekenweek. 
Het thema van dit jaar – 
Gi-ga-groen – past heel 
goed bij ons VierKeerWijzer thema 
‘Beestenboel’.  
We gaan de Kinderboekenweek op een heel 
bijzondere manier openen. Hoe: dat blijft nog 
even een verrassing!  
 

 

Roombeektheater  
We gaan weer van start met 
ons Roombeektheater! 
Tijdens het Roombeektheater 
mogen de kinderen op het 
podium hun kunsten 

vertonen. Waarschijnlijk mogen we weer 
ouders uitnodigen bij het Roombeektheater. 
Noteer in ieder geval vast de volgende data 
alvast in uw agenda: 

1. Dinsdag 8 november (alle groepen) 
2. Woensdag 21 december (alle groepen) 
3. Vrijdag 24 februari (groep 1/2a, 3, 5 en 

7/8) 
4. Dinsdag 6 juni (groep 1/2b, 4 en 6) 

U hoort tezijnertijd  of u aanwezig mag zijn bij 
het Roombeektheater.  
 

 

Even voorstellen 
We zijn dit schooljaar gestart met veel nieuwe 
medewerkers. Hieronder stellen ze zich voor: 
 

Hoi, ik ben Sonja Vissia 
en ik hou van vrij 
denken en krijg energie 
van zingen (tijdens het 
afwassen) en het 
luisteren naar muziek. 
Ook bezoek ik graag 

concerten of festivals. Je kunt me regelmatig 
vinden langs de lijn bij het hockeyveld 
wanneer onze dochter een wedstrijd heeft. 
Op het basketbalveld volg ik vaak de 
wedstrijden van onze jongste zoon. 
Ik ben getrouwd met Maarten en samen 
hebben we 4 kinderen, de oudste is 22, twee 
dames van 19 en de jongste is 13. 

Momenteel ben ik bezig met de studie 
Kindercoach. Erg leuk! Erg fijn om op deze 
mooie school als onderwijsassistent en 
administratief medewerker te mogen werken!  
 

Even voorstellen! Mijn 
naam is Emma 
Spierenburg. Ik ben 23 
jaar en woon in Hengelo. 
In 2020 heb ik mijn 
diploma als leerkracht 
basisonderwijs behaald. 

Daarna ben ik direct bij stichting Consent aan 
de slag gegaan, eerst op een andere school. 
Dit schooljaar werk ik in groep 4. Hier werk ik 
fulltime, 5 dagen dus. Ik heb het nu al erg naar 
mijn zin op OBS Roombeek en kijk uit naar 
een fijne tijd, ook samen met jullie als ouders. 
Als jullie vragen hebben, kunnen jullie me na 
schooltijd even aanspreken op het plein. 

 
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Madelief 
Dijkstra en ik ben 24 jaar. Ik 
volg de studie PABO in 
Enschede en ik zit 
momenteel in mijn laatste 
jaar. Dit jaar loop ik mijn 

minor op OBS Roombeek in groep 5 bij juf 
Jessica en juf Karin. Ik ben iedere donderdag 
en vrijdag aanwezig op school en ik heb er erg 
veel zin in om er een leuk, leerzaam en 
gezellig jaar van te maken! In de weekenden 
werk ik in een schoenenwinkel in Enschede. 

 
Ik ben Rianne Huiskes. Ik 
woon in Enschede, ben 
getrouwd en heb 2 kinderen: 
Mick en Madelon. 
Op de maandag kom je mij 
tegen in groep 6 en op de 
woensdag ondersteun ik 
Liselotte met haar taken. 

Hiervoor heb ik 10 jaar in het speciaal 
onderwijs gewerkt waarbij ik alle groepen van 
de basisschool heb gehad en ook een tijdje op 
het voortgezet speciaal onderwijs heb 
gewerkt. Naast dat ik in het onderwijs werk, 
heb ik mijn eigen bedrijf waarbij ik 
ondernemers help om de marketing op te 
zetten en waardoor ze meer nieuwe klanten 



 

 

krijgen. De mix tussen deze 2 banen vind ik 
perfect en ik kan op deze manier mijn 
verschillende kwaliteiten kwijt.  

Hallo! Mijn naam is Neshro 
Hermiz de 
onderwijsassistent voor het 
komende jaar in groep 7/8. 
Ik ben 23 jaar en net 
verloofd zoals jullie vast 
hebben gezien op de 
facebook pagina van 

Roombeek! In mijn vrije tijd vind ik het leuk 
om te gaan voetballen, vissen en natuurlijk 
gamen op mijn Playstation 5. Voordat ik hier 
kwam werken heb ik op veel scholen gewerkt 
en zelfs een tijd bij een kinderopvang met 
kinderen uit het speciaal onderwijs, maar 
toen ik de kans kreeg om te komen werken bij 
OBS Roombeek nam ik die gelijk aan. Als je 
me rond ziet lopen en nog een vraag voor me 
hebt of je wilt nog wat weten vraag maar 
raak!  

Mijn naam is Rian Cats, ik 
ben 24 jaar en woon in 
Enschede samen met mijn 
vriend. Dit jaar ben ik 
begonnen met lesgeven op 
OBS Roombeek bij groep 
1/2a. In mijn vrije tijd vind 
ik het leuk om te koken en 

te bakken. Ook hou ik ervan om creatief bezig 
te zijn en om in Twekkelo te helpen bij het 
kulturhus. Ik heb een ontzettend leuke start 
gehad met de kinderen en heb heel veel zin in 
de rest van het schooljaar. We gaan er een 
heel gezellig jaar van maken samen.  

 

 

Verjaardagen 

 
Alle jarigen in oktober. 
02-10 Eliza groep 7 
03-10 Amin groep 5 
05-10 Akif groep 3  
07-10 Yara groep 6 
12-10 Youssef groep 2a 
16-10 Sohrab groep 7 
19-10 Valencio groep 7 
20-10 Rock groep 4 
21-10 Ayaz groep 2a 
21-10 Yunus groep 5 
29-10 Kara groep 4 
30-10 Karim groep 3 
31-10 Dehly groep 2a 
 

Agenda  

 
 
04-10 Informatieavond groep 8 
05-10 Start Kinderboekenweek 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 
donderdag 13 oktober. 
 
 
  



 

 

 

Kinderboekenweek in de Bibliotheek Enschede 

Laat de natuur je verbazen! 

Dit jaar staat de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) in het teken van de natuur met het 

motto Gi-Ga-Groen! Op zoek naar iets leuks én leerzaams voor je kind? De Bibliotheek 

Enschede organiseert verschillende activiteiten voor kinderen waarmee ze de natuur 

kunnen ontdekken. Of ze nu vier jaar oud zijn of twaalf; de natuur blijft verbazen. 

Bekijk alle activiteiten en meld je aan! 
  

 

   

Hermannosaurus Rex 

De Kinderboekenweek 2022 wordt op woensdag 5 oktober 

geopend in Theater Prismare met de spectaculaire, 

knotsgekke familievoorstelling 'Hermannosaurus Rex.' 

De broertjes Herman en Herman hebben een geweldig 

apparaat: een recyclemachine. Je gooit je troep erin en de 

machine maakt er prachtige nieuwe spullen van. Via een 

doldwaze achtbaan van gekke tekstjes, grappige liedjes en 

fysieke capriolen laten de Hermannen zien dat iedereen een 

Herman kan zijn. 

Meer informatie  

  

https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/7460/465199/225ad3de5f6e54d8e60e20a2/6563
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/7460/465199/812d9920bac855cdd475b6a2/6566
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/7460/465199/33219cf2af145653d4e6c378/6564


 

 

   

Gi-Ga-Groen! 

Katiuscia Principato maakte speciaal voor de 

Kinderboekenweek weer een grappige, beetje spannende, 

muzikale voorstelling geïnspireerd op het thema van de 

Kinderboekenweek. Een voorstelling over de natuur, de 

aarde en wat wij kunnen doen om deze mooi te houden. 

Deze voorstelling is te zien op donderdag 6 oktober in 

Speeltuin Tuindorp Wesselerbrink. Kaarten zijn verkrijgbaar 

bij de speeltuin. 

Meer informatie  

  

   

Reptieldeskundige Sterrin Smalbrugge 

Een Gi-ga-groene middag, in de Bibliotheek Enschede 

Centrale op vrijdag 7 oktober, met reptieldeskundige Sterrin 

Smalbrugge. Sterrin’s missie is om kinderen te laten zien en 

te leren hoe fascinerend reptielen zijn, en welke belangrijke 

rol ze hebben in de natuur. Sterrin neemt ook een echte 

reptiel mee. Kom op tijd, want de deuren blijven gesloten 

vanwege ontsnappingsgevaar... Durf jij nog? 

Meer informatie  

  

   

Gerry en Gerrit Groen 

ZieZus EigenZinnig Theater speelt op maandag 10 oktober 

in de Biblliotheek Enschede Centrale de interactieve 

boskomedie Gerry en Gerrit Groen: natuur met een grote G. 

Boswachters Gerry en Gerrit Groen wonen al 30 jaar fijn 

samen in het bos. Vanuit hun boomhut genieten ze van de 

natuur, de gi-ga-groene weide, de vogels, insecten en alles 

op twee of vier poten met een vacht. Kom kijken, luisteren en 

meepspelen. Gerry en Gerrit kunnen jouw hulp vandaag 

goed gebruiken! 

Meer informatie  

  

 
  

https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/7460/465199/5b29461e5485d8b1087bff61/6569
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/7460/465199/dfbaf6998fe4b0edfa7660e5/6572
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/7460/465199/09e677ae6afdce1dca7aba4e/6575
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/7460/465199/d399f7d30f3153fdd45d8086/6567
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/7460/465199/245e5b627d0db94a35a21d3f/6570
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/7460/465199/2b80c1b29cfbec5105227c8c/6573


 

 

                                                                     
 

KIES  Kinderen In Echtscheidings Situaties 
 
De Roombeekschool biedt voor alle kinderen van gescheiden ouders de 
mogelijkheid om deel te nemen aan KIES. 
 
KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen en beter te leren omgaan 
met wat voor hen moeilijk is. Er is uitgebreid onderzoek geweest naar KIES door de 
universiteit Utrecht. Dit onderzoek heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter 
verwerken van de scheiding. 
Als kinderen, bij KIES, beter leren omgaan met de scheiding van hun ouders, 
kunnen blokkades in een vroeg stadium worden opgeheven. Problemen zullen zich 
minder stapelen en kinderen zullen zo minder gestoord worden in hun dagelijkse 
ontwikkeling. 
 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze 
omgaan met de veranderende situatie kan zeer verschillend zijn.  
Bi de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding beter leren begrijpen, 
een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze 
moeilijk vinden van de scheiding. KIES is er voor de kinderen. 
In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde KIES 
coaches komen de kinderen 8 keer 1 uur bij elkaar. Het KIES programma vindt 
plaats op school onder schooltijd.  
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je 
een kind hierbij begeleiden? 
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van 
beide ouders of voogd. 
 
Wat doen we bij KIES? 
Praten over wat kinderen moeilijk vinden – horen hoe anderen daarmee omgaan – 
oefenen hoe je iets kunt vertellen – jezelf proberen te begrijpen – de scheiding 
proberen te begrijpen. 
 
Hoe gaan we dat doen? 
Praten – spel – toneel – tekenen – schrijven – en allerlei andere leuke activiteiten. 
 
Voor meer informatie over het KIES programma op de Roombeekschool kunt u 
terecht bij de intern begeleider van de school (juf Liselotte). 
U kunt ook kijken op de website: www.kiesvoorhetkind.nl 
 

http://www.kiesvoorhetkind.nl/


 

 

  
 
 
Doe mee met blokfluitles 
 

Muziek maken is superleuk én je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Veel muzikanten starten 
met de blokfluit, omdat dit makkelijk te leren is. Kaliber Kunstenschool start met nieuwe groepslessen 
voor kinderen van 7 tot 10 jaar in het Muziekkwartier en Prismare. De open proeflessen staan 
gepland op 13 t/m 23 september, maar ook daarna kun je nog aansluiten. 
Uiteraard mag je je vriendjes en vriendinnetjes meenemen! Bekijk ook ons filmpje om een indruk te 
krijgen van de blokfluitlessen. 
Aanmelden kan via de website of telefonisch via 088-4868700. 
 
 

Nieuw: Beatbox! 
 

Beatboxen is ontzettend leuk en kan altijd en overal! In 5 lessen zal zangdocent Martijn Bakker je de 
basisgeluiden van het beatboxen leren. Vervolgens leer je ook over hoe je moet ademhalen en 
verschillende geluiden kunt maken. De cursus is voor kinderen vanaf 8 jaar en zal op woensdag 5 
oktober starten op onze locatie aan het Willem Wilminkplein. Meer informatie vind je op onze website! 
https://www.kaliberkunstenschool.nl/module/beatbox  
 
 

Dans mee tijdens de Vriendenweek van Kaliber 

 
Van 3 tot 9 oktober kunnen kinderen gratis meedoen aan danslessen van Kaliber in Enschede. Dan is 
het namelijk Vriendenweek Dans. Het ideale moment om te ontdekken of je blij wordt van dansen en 
wat jouw favoriete dansstijl is. Kies uit ballet, streetdance, moderne dans of kleuterdans. Om een 
impressie te krijgen van een les, kun je hier een superleuk interview lezen met onze leerling Pien. 
Doe je mee? 
Kijk op www.kaliberkunstenschool.nl/vriendenweek voor de lestijden. Hier kun je je ook aanmelden. 
 
 

 
 

http://www.kaliberkunstenschool.nl/blokfluit
https://www.kaliberkunstenschool.nl/module/beatbox?level_one=&level_two=&level_three=
https://www.kaliberkunstenschool.nl/module/beatbox
https://www.kaliberkunstenschool.nl/in-de-spotlights-adinda-pien
http://www.kaliberkunstenschool.nl/vriendenweek

