Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek in Enschede
week 28 | 12 juli 2018
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Afsluiting schooljaar 2017-2018
Het schooljaar is bijna afgelopen en dan start de
zomervakantie.
Wat hebben we weer veel mooie dingen gedaan dit
jaar! Het hoogtepunt van dit schooljaar was de
multiculturele markt. Wat een gezellig feest was dat!

Nieuws vanuit de MR
Afgelopen maandag was de
laatste vergadering van de MR.
Twee ouderleden van de MR
nemen afscheid: Őzlem en
Janine. Meneer Tim heeft ook
afscheid genomen. Alle drie bedankt voor jullie inzet!
Inmiddels heeft één ouder zich al kandidaat gesteld.

Nieuws vanuit de OGR
De laatste schooldagen
Op vrijdag 13 juli is het afscheidsfeestje op de vestiging
Deppenbroek. De ouders van Deppenbroek zijn
hierover al geïnformeerd.
Woensdag 18 juli: wendag voor alle kinderen op de
vestiging Roombeek.
Donderdag 19 juli: kinderen van de locatie
Deppenbroek zijn vrij. Kinderen van de locatie
Roombeek zijn om 12.00 uur vrij.

De ouderraad heeft
dinsdagavond de laatste
vergadering gehad. Er is
gesproken over de inning van
de ouderbijdrage. De
activiteiten van de afgelopen
tijd zijn geëvalueerd.
De ouderraad heeft afscheid genomen van Anja. Anja:
bedankt voor je inzet als penningmeester. Inmiddels zijn
er twee nieuwe ouderleden in de ouderraad: Sjoerd
(vader van Evi uit groep 1R en Tijn uit groep 3R) en
Güven (vader van Akasya uit groep 1D). Welkom in de
ouderraad!

PBS/GLANS
Nieuws uit de Kinderraad
De beide kinderraden hebben het schooljaar afgesloten
met een laatste vergadering.
Alle kinderen gaven aan dat ze met veel plezier in de
kinderraad hebben gezeten. Hoogtepunten van dit jaar
waren de Sinterklaasspeelgoedactie en de Doppenactie.
Komend schooljaar starten we weer met verkiezingen
en hebben we één kinderraad. De leden van de
kinderraad zijn komend jaar herkenbaar aan een
speciaal voor hen bedrukt shirt of trui. Bij speciale
gelegenheden zullen ze dit dragen.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het
jaaroverzicht PBS.

Wat betreft GLANS (ouderbetrokkenheid) heeft u al
eerder kunnen lezen dat we komend schooljaar starten
met GLANS-gesprekken met het kind en ouder samen.
Uw kind is dan bij het gesprek aanwezig (vanaf groep 1).
De jaarlijkse informatiemiddagen gaan we in een ander
jasje gieten: we organiseren informatiebijeenkomsten
waar kinderen samen met de leerkracht een presentatie
aan ouders geven over het werken in hun klas. Na de
vakantie hoort u hier meer over.

Dat de ouderbetrokkenheid groot is, bleek de afgelopen
weken wel weer: de hulp bij de multiculturele markt, de
overleggen met de klassenouders, de hulp van de
klassenouders bij de voorbereidingen voor het afscheid
op Deppenbroek en het verwelkomen van de
Deppenbroekleerlingen op Roombeek volgende week
….. enzovoort. Super; het onderwijs maken we samen
voor al onze kinderen!

Afscheid groep 8
De laatste basisschoolweken van
groep 8 zijn aangebroken. Toch
wel heel bijzonder: na 8 (soms 9)
jaar afscheid nemen van je
vertrouwde school en na de
zomervakantie op het Voortgezet
Onderwijs te starten.
Wat zijn we trots op onze groep 8 leerlingen: ze zijn
klaar om de grote stap te zetten in de richting die het
beste bij hen past. Maandag is de afscheidsmusical en
woensdag zwaaien we met alle kinderen groep 8 uit.
Het ga jullie goed!

Groepsindeling 2018-2019
U heeft dinsdagmiddag de brief met de groepsindeling
in de app kunnen vinden. Voor de volledigheid
hieronder nogmaals de groepsindeling:
Groepsindeling 2018-2019
groep 0-1

groep 3

juf Liselotte, juf José
en om de week een
dag juf Maria M
juf Ellen en juf Carin
(inval tot aan de
Kerstvakantie
vanwege
zwangerschapsverlof
juf Ellen)
juf Maria IJ

groep 4

juf Jennefer

groep 5

meneer Martin en
één dag juf Maria M
meneer Tom en één
dag juf Susanne
juf Jessica en één
dag juf Susanne
meneer Bart en één
dag juf Susanne

groep 2

groep 6
groep 7
groep 8

Nog meer afscheid
Meneer Tim en juf Leoni hebben
allebei een baan op een andere
Consentschool. Wilt u persoonlijk
afscheid van ze nemen:
donderdagmiddag 19 juli zullen ze in
Prismare staan en kunt u ze de hand
schudden.
Juf Vanka is dinsdag voor het laatst op Deppenbroek en
meneer Tako is dinsdag voor het laatst op Roombeek. U
kunt dan afscheid van ze nemen.
De vakleerkrachten gym: meneer Rikko, juf Imke en
meneer Ivo hebben volgend jaar ook een andere
werkplek.
Allen: heel hartelijk dank voor jullie inzet op OBS
Roombeek en tot ziens!

Communicatie via de Roombeekapp
Dit jaar zijn we gestart met onze
eigen Roombeekapp. Ruim 80%
van de ouders heeft de app al
gedownload! Komend schooljaar
zal vrijwel alle communicatie via de
Roombeekapp gaan. Heeft u tips
wat betreft communicatie: meld ze ons.

Plein vestiging Roombeek
Op het plein van de vestiging Roombeek wordt
binnenkort een schuur geplaatst voor het
buitenspeelmateriaal. Er komen bij de verschillende
toegangspaden hekjes. Enerzijds om te voorkomen dat
kinderen zo het plein af kunnen rennen, anderzijds om
het plein minder toegankelijk te maken voor scooters
en anderen die overlast veroorzaken.

Verjaardagen
Alle jarigen in augustus en september.
06-08 Burak groep 1
28-08 Danisha groep 2
21-08 Rohin groep 2
23-08 Gianni groep 2
29-08 Kayleigh groep 2
03-08 Yagmur groep 3
30-08 Yasser groep 4
16-08 Delano groep 6
01-08 Rouhia groep 7
02-08 Zeynep groep 7
09-08 Berke groep 7
12-08 Romeyssa groep 7
22-09 Faysal groep 1
10-09 Ecrin groep 2

03-09
13-09
26-09
27-09
28-09
06-09
23-09
10-09
03-09
06-09
06-09
27-09

Mohamed groep 3
Mehmet groep 4
Estella groep 4
Romara groep 4
Emma groep 4
Eymen groep 5
Lyam groep 5
Deepak groep 6
Lina groep 7
Elif groep 7
Zeynep groep 7
Desiree groep 7

Agenda
13-07 Afscheidsfeestje locatie Deppenbroek
16-07 Afscheidsavond groep 8
18-07 Alle leerlingen van locatie Deppenbroek
naar Roombeek (wendag)
19-07 leerlingen locatie Deppenbroek vrij!
Leerlingen locatie Roombeek vanaf 12.00 uur
vrij!
20-07 Start zomervakantie
03-09 Weer naar school
De volgende nieuwsbrief komt uit in de tweede week
van het nieuwe schooljaar.

Jaarverslag PBS 2017-2018 OBS Roombeek
Dit schooljaar hebben we weer veel zaken opgepakt rondom PBS. Het doel voor dit schooljaar was de aanvraag voor
certificering. Deze aanvraag is enkele maanden geleden gedaan bij het SWPBS. Alle documenten zijn opgestuurd en
worden nu gecheckt. Als deze documenten goedgekeurd worden, komen de beoordelaars op schoolbezoek en
vervolgens bepalen deze mensen of OBS Roombeek een officieel gecertificeerde PBS-school kan worden. We
verwachten dat we aan het begin van het nieuwe schooljaar bezoek krijgen van de beoordelaars.
Wat hebben we dit jaar nog meer gedaan
1. Werken met complimentenborden
Op elke verdieping hangt een complimentbord. Wekelijks wordt uit elke
groep een leerling gekozen waarvan een foto op het bord komt. Daarbij
komen complimenten uit de groep te hangen. Doel hiervan is de sociale
competentie van leerlingen te vergroten.
2. Gele en rode interventies
Naar aanleiding van de incidentenregistratie wordt gekeken welke
interventies er nodig zijn om ervoor te zorgen dat een leerling zijn/haar
gedrag verandert. Check in, check out is een gele interventie die we meestal met succes - gebruiken bij kleine incidenten.
Als een leerling veel zware incidenten veroorzaakt, wordt contact gezocht
met het Steunpunt Passend Onderwijs. In overleg met de orthopedagoog wordt gekeken naar passende oplossingen.
3. Kinderraden op beide vestigingen
In de nieuwsbrief hebben we hier verslag van uitgebracht.
4. Klassenouders/PBS ouders
In de nieuwsbrief heeft u hierover af en toe iets kunnen lezen.
5. GLANS
We zijn dit schooljaar gestart met GLANS, een programma om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Ook hierover
heeft u in de nieuwsbrief regelmatig informatie kunnen vinden.
Monitoring van de veiligheid
Scholen zijn wettelijk verplicht de veiligheid op school te monitoren.
Dit doen wij op verschillende manieren.
1. Incidentenregistratie
Op OBS Roombeek maken we gebruik van het incidentenregistratiesysteem SWISS. Onder incidenten verstaan we
onder andere: kleine ordeverstoringen tijdens de les, ongepast taalgebruik.
Maandelijks worden in de PBS stuurgroep de incidenten besproken en wordt besproken welke interventies er
worden ingezet om het aantal incidenten te verlagen.
In onderstaande piramidegrafiek is te zien dat het aantal incidenten in dit schooljaar terugloopt.

2. Afname van de veiligheidsmonitor bij kinderen, ouders en personeel
Elk jaar wordt de veiligheidsmonitor afgenomen. Deze monitor bevat de volgende onderdelen:
- welbevinden
- gedrag en gedragsregels
- ervaringen van (on)veiligheid
- pesten en ervaren geweld
De scores van deze monitor worden afgezet tegen landelijke scores. Opvallend is de score van ouders ten aanzien
van de veiligheid in de schoolomgeving. Dit betreft de nabij gelegen busbaan. Er zijn al maatregelen getroffen om de
veiligheid te vergroten, maar dit blijft een punt van aandacht.
Het rapport van deze monitor is bij de schoolleiding in te zien.
3. Afname van de TFI en de SET
Elk jaar worden de TFI en de SET afgenomen door een externe deskundige. De TFI en de SET zijn meetinstrumenten
om onder andere de sociale veiligheid op school te toetsen. In eerdere nieuwsbrieven dit schooljaar heeft u hierover
al informatie ontvangen. Mocht u de resultaten willen inzien, dan kan dat bij de schoolleiding.
Doelen voor het nieuwe schooljaar
1. Certificering PBS-school
2. Vergroten van de ouderbetrokkenheid door middel van het programma GLANS
3. Verdiepende teamscholing

Meer informatie, foto’s en voorgaande nieuwsbrieven vindt u op www.roombeekschool.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via nieuwsbriefdigitaal@roombeek.nl

