
 

 

 

Nieuwsbrief 

voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek 

Nieuwsbrief 06 week 47 | 24 november 2022 
 

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

 
 

 Algemeen nieuws 
 

Kerstmuziekgala 2022 

  
Groep 7/8 doet mee aan Kerstmuziekgala 
2022! Op donderdagmiddag 15 december is 
het zover: Het Kerst Muziekgala 2022! Dit 
jaarlijks terugkerende muzikale evenement 
vindt dit jaar plaats in het RAI Theater in 
Amsterdam. Het programma zit vol met 
muziek voor en door kinderen, optredens van 
bekende artiesten en natuurlijk de Grootste 
Schoolband van Nederland. Ook dit jaar 
bestaat de Grootste Schoolband van 
Nederland uit elf klassen van 
Jeugdeducatiefonds gecertificeerde scholen! 
Koningin Máxima is onze eregast.  
  
Het Kerst Muziekgala 2022 wordt 
gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy 
Monteiro en geregistreerd door AVROTROS. 
De uitzending is op maandag 26 december om 
21.10 uur op NPO 1.   
Aanstaande zaterdag gaat groep 7/8 naar 
Amsterdam voor de repetities en op 15 
december zijn de tv-opnames.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sinterklaas op OBS Roombeek 

  
Op maandag 5 december komt Sinterklaas 
naar OBS Roombeek.   
Evenals vorig jaar vieren we dit feest alleen 
met de kinderen. Het is per slot van rekening 
een kinderfeest!  
Uw kind hoeft geen eten/drinken mee te 
nemen. Om 12.30 uur zijn alle kinderen vrij!  
Op 5 december is er geen ontbijt op school! 
De kinderen moeten gewoon om 8.25 uur 
naar binnen.   
Vandaag hebben de kinderen van de 
onderbouw de schoen gezet…zou Sint 
vannacht nog op school komen om de 
schoentjes te vullen?  
 

  

Ontbijten op school

  
Ontbijten op school is een groot succes! 
Dagelijks zitten er zo rond de 30 kinderen 
gezellig samen te eten. Vooralsnog is er tot en 
met eind januari ontbijt op school. Om 8.00 
uur gaat de deur open en zijn alle kinderen 
van harte welkom.   
 

  

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/


 

 

Jeugdeducatiefonds 

  
OBS Roombeek is aangesloten bij het 
Jeugdeducatiefonds. Wij willen namelijk dat 
alle kinderen alle mogelijkheden krijgen om 
zich goed te ontwikkelen. Bij het 
Jeugdeducatiefonds kunnen we aanvragen 
doen voor groepen kinderen, maar ook voor 
individuele kinderen. Zo hebben we al 
meerdere kinderen blij kunnen maken met 
een bureau, een kledingkast, boeken, 
muziekles.  
Alle kinderen op OBS Roombeek krijgen af en 
toe iets ‘extra’s’, zoals een boek, de hele week 
schoolfruit en schoolmelk, een spelletje 
enzovoort.  
Er is heel veel mogelijk en wij vinden op 
school niets gek! U mag altijd met juf Liselotte 
of juf Truus in gesprek gaan.  
 

  

Speelgoedbeurs  
Wat is er veel speelgoed binnengebracht en 
ook opgehaald! Wij zijn tevreden!  
Het speelgoed dat is overgebleven, is 
opgehaald door Stop armoede 053.  
 

  

Dure spullen mee naar school  
Af en toe nemen kinderen dure spullen mee 
naar school. Wij willen benadrukken dat dit 
op eigen risico is. Als er iets stuk gaat of kwijt 
raakt, kan school daarvoor niet 
verantwoordelijk worden gesteld!  
 

  

PBS/ouderbetrokkenheid 

  
Driehoeksgesprekken  
Deze week zijn de driehoeksgesprekken. 
Tijdens dit gesprek bespreken we met elkaar 

hoe de ontwikkeling van het kind op school en 
thuis gaat. Zo waardevol dat het kind bij het 
gesprek aanwezig is!  
 

  

Leerlingvolgsysteem 

  
Het team heeft het afgelopen schooljaar 
onderzocht welk leerlingvolgsysteem voor 
groep 3 tot en met 8  het beste past bij onze 
school. We hebben gekozen om vanaf dit 
schooljaar te gaan werken met IEP: Inzicht 
Eigen Profiel.  
Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn 
sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak 
en creatief vermogen maken hem tot wie hij 
is. Een compleet kind is hoofd, hart én 
handen. Een volgsysteem moet daar rekening 
mee houden. Niet door een kind af te rekenen 
op wat het niet kan, maar door inzicht te 
geven in waar een kind nu staat en aan te 
geven hoe het zich verder 
kan ontwikkelen om te worden wie het is. 
Door betekenisvol toetsen brengt het IEP 
leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de 
talenten van het complete kind in kaart. Een 
uitkomst waarmee school en ouders samen 
met de leerling inzicht krijgen in de volgende 
ontwikkelingsstap en we 
het eigenaarschap van de leerling bij zijn 
eigen ontwikkeling vergroten.  
In groep 8 worden in januari/februari nog wel 
de M8 toetsen van CITO afgenomen.  
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Verjaardagen 

 
Alle jarigen in december. 
08-12 Dani groep 3 
20-12 Selina groep 2b 
20-12 Nova groep 3 
20-12 Yasirah groep 4 
21-12 Fleur groep 4 
23-12 Ari groep 2a 
23-12 Saner groep 5 
24-12 Ara groep 8 
26-12 Devenly groep 3 
26-12 Dylan groep 5 

Agenda  

 
 
05-12 Sinterklaas op school 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 
donderdag 8 december. 

 
 
 

 

 
Kinderactiviteit ‘Midwinter’ op Hof Espelo 
 

In de winter is het extra lekker om naar buiten te gaan. Dat doen we dan ook tijdens de 
kinderactiviteit ‘Midwinter’ op zondag 11 december op landgoed Hof Espelo. Samen met de 
vrijwilligers van Landschap Overijssel gaan kinderen lekker buiten aan de slag. We gaan het 
bos in om van alles te verzamelen. De kinderactiviteit is niet alleen heel erg leuk maar ook 
echt leerzaam. Ze leren niet alleen over de natuur en vuur, maar ook hoe je met dingen uit de 
natuur als stokjes en takjes iets handigs kunt maken. De ochtend is van 11.00 tot 13.00 uur en 
voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar. Meld je wel van te voren aan. 
   
Eerst lekker naar buiten en dennenappeltjes, kleine droge twijgjes en takjes verzamelen. De 
kinderen gaan samen met vrijwilligers van Landschap Overijssel het bos in om hout te 
verzamelen. En hebben we genoeg takjes verzameld, dan stoken we een verantwoord en veilig 
vuurtje. Zodra het vuurtje eenmaal brandt, doen we op het erf ook natuurspelletjes. Dat wordt 
een leuke en leerzame ochtend! Tip: trek warme kleren aan die vies mogen worden en stevige 
schoenen of laarzen. 
 
Aanmelden 
Meld je van te voren aan via de website www.landschapoverijssel.nl/activiteiten. Aanmelden is 
noodzakelijk om de groepsgrootte te beperken. 
 
 



 

 

Kosten 
De bijdrage voor deze kinderactiviteit is € 3,- per kind, dat is inclusief een bekertje drinken.  
 
Ben je nog geen donateur? 
Donateur worden is een prachtige manier om het werk van Landschap Overijssel te steunen. En 
het is belangrijk, want hoe meer mensen betrokken zijn bij ons prachtige Overijsselse landschap, 
hoe beter wij het kunnen beschermen. Donateur worden kan al vanaf €24,- per jaar. Voor meer 
informatie https://www.landschapoverijssel.nl/financiele-steun/word-donateur 
 
Het bezoekerscentrum Hof Espelo zoekt vrijwilligers om het team te versterken. We zijn vooral 
opzoek naar gastheren/gastvrouwen, gidsen en naar vrijwilligers die het kinder-activiteiten 
team willen versterken. Belangstelling of wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar 
bezoekerscentrum.hofespelo@landschapoverijssel.nl 
 

90 jaar! 
Landschap Overijssel is jarig! Al 90 jaar beschermen, ontwikkelen en beheren wij de bijzondere 
natuur en het streekeigen landschap in Overijssel. Dat doen we niet alleen maar samen met 
duizenden donateurs, vrijwilligers, grondeigenaren en met hulp van bedrijfsvrienden, Nationale 
Postcode Loterij en provincie Overijssel. Onze 90ste verjaardag vieren we graag samen met jou. 
Benieuwd hoe? Kijk op landschapoverijssel.nl/90jaar voor alle activiteiten. 

 
 
 

https://www.landschapoverijssel.nl/financiele-steun/word-donateur
http://landschapoverijssel.nl/90jaar

