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Afwezigheid directie

Ontbijt op school

OBS Roombeek biedt vanaf maandag 31
oktober ontbijt op school aan voor álle
kinderen die dat willen. Meer informatie
ontvangt u via de Roombeekapp.

Verlengde schooldag

Binnenkort starten weer
nieuwe verlengde schooldagactiviteiten. Deze
keer kunnen kinderen zich aanmelden voor
sport of voor creatief (met oude
kleding/stofjes nieuwe dingen maken: tasjes,
knuffels enzovoort). Meld je gauw aan door
de QR code te scannen. Als uw kind naar de
BSO gaat, brengt de BSO de kinderen naar de
activiteit.

Corona
Vanuit de overheid is er een nieuw
coronaprotocol. Dit protocol is besproken in
de MR en is in te zien op school.
Op school hebben we coronatesten. Heeft u
testen nodig: u kunt ze op school ophalen.
In de bijlage vindt u de beslisboom. Bij twijfel:
overleg met school.

Stichting Consent (ons schoolbestuur)
organiseert een studiereis naar Milaan. Het
onderwijs in Italie is anders georganiseerd dan
in Nederland en er is veel meer ruimte voor
inclusief (passend) onderwijs. We bezoeken
onder andere Reggio Emilia, waar vanuit een
andere pedagogische visie naar de
ontwikkeling van het kind gekeken wordt.
Juf Truus is afwezig van 6 tot en met 11
november. Juf Liselotte is dan het
aanspreekpunt op school.

Visitatie
De visitatiecommissie van Stichting Consent
komt op donderdag 3 november op school. Ze
bezoeken alle groepen, gaan met
leerkrachten, leerlingen, ouders en directie in
gesprek.
Doel van het bezoek is te kijken naar de
onderzoeksvragen van de school. De
onderzoeksvragen zijn: worden onze
leerlingen voldoende uitgedaagd? Geven we
de leerlingen voldoende eigenaarschap over
hun leren en op welke wijze kunnen we dat
nog verder vergroten?

Nationaal Schoolontbijt

Nieuws vanuit de stuurgroepen

Op vrijdag 11 november mag uw kind zonder
ontbijt naar school! We ontbijten dan
namelijk gezellig samen in de klas.

Stuurgroep plein
Het is een tijdje stil geweest rondom de
stuurgroep plein. Inmiddels hebben we
contact gehad met een bedrijf dat ons gaat
ondersteunen in het maken van een ontwerp,
het aanvragen van subsidies en uiteindelijk
het uitvoeren van het plan.
Het wordt een flinke klus, waarbij we hulp van
ouders kunnen gebruiken. Welke hulp:
denkhulp bij het ontwerpen van het plein,
spierballen bij het uitvoeren van
werkzaamheden.

Ouderbetrokkenheid/PBS

In het zonnetje
Deze keer zetten we de klassenouders in het
zonnetje. Wat hebben zij de afgelopen weken
veel geregeld: elke dag schoolfruit, elke lange
dag schoolmelk, hulpouders voor het ontbijt,
afwasouders. Wat een fijne samenwerking
voor álle kinderen!
Denkt u nu: ik wil ook graag helpen bij een
activiteit. Wat kan ik doen? Vraag het aan de
klassenouders, de groepsleerkrachten. Alle
hulp is welkom. En wederom: voor álle
kinderen!
Kinderraad
De kinderraad is gestart. Dit jaar zitten de
volgende kinderen in de kinderraad:
Groep 5: Aubrey en Merdan
Groep 6: Burak en Yara
Groep 7/8: Sohrab en Sinem
De kinderraad heeft al meteen een opdracht
gekregen: het kiezen van
tijdschiftabonnementen voor verschillende
groepen.

Roombeektheater
Het eerste Roombeektheater is op dinsdag 8
november om 13.30 uur. Alle groepen
verzorgen een optreden. Hierbij mag publiek
aanwezig zijn (maximaal twee per gezin).

Gymles op dinsdag

Meneer Ruud, de gymleerkracht op dinsdag
heeft een andere baan. Op dit moment is nog
niet duidelijk hoe deze vacature wordt
opgevuld. We zijn in overleg met Sportaal en
met de invalpool.

Verjaardagen

Agenda

Alle jarigen in november.
03-11 Naud groep 6
07-11 Xanthia groep 5
09-11 Giulio groep 7
16-11 Isa groep 6
16-11 Sophie groep 6
21-11 Rojda groep 5
21-11 Angelina groep 7
27-11 Yassine groep 3
29-11 Victoria groep 2a
30-11 Anne groep 3

29-10 Korendag Prismare
03-11 Visitatie Consent
08-11 Roombeektheater alle groepen van
13:30 – 14:30 uur
11-11 Nationaal schoolontbijt
De volgende nieuwsbrief komt uit op
donderdag 10 november.

