Weekweetjes
April

Beste ouders / verzorgers van De Romte,
In de Weekweetjes vindt u algemene informatie, data voor in de agenda
en nieuws uit de groepen. Mochten er vragen zijn, geef het dan gerust aan.
Het team van ‘De Romte.’

Agenda

Algemene informatie
Maandweetjes in plaats van weekweetjes
U bent van ons gewend om elke twee weken een nieuwsbrief te ontvangen.
Dit gaat veranderen. Vanaf nu krijgt u elke laatste week van de maand een nieuwsbrief.
Natuurlijk houden we u via Parro, Facebook en de website op de hoogte van de activiteiten die
plaats vinden op de Romte.
Maar, omdat we de weekweetjes niet meer om de twee weken versturen, klopt de titel niet
meer. We zijn op zoek naar een nieuwe naam. Weten u of uw kinderen een leuke naam? Stuur
hem op naar romte@gearhing.net en maak kans op een leuk prijsje!

1 mei t/m 8 mei
Meivakantie!

Portfolio
We hebben al weer heel wat portfolio’s terug gekregen. Voor diegene die nog een portfolio thuis
hebben liggen, zou u die aan uw kind(eren) mee willen geven?

Vrijdag 13 mei
Meester– en
juffendag.

Gym
Afgelopen maandag hebben de kinderen de laatste gymles gehad in de zaal. Tijdens deze les
kwamen Ans Booy en Esther Brouwer langs om de Swit&Sit rin te promoten. Deze vindt 28 mei
plaats. Meester Patrick gaat tijdens de gymlessen aandacht besteden aan het hardlopen.
Na de meivakantie gaat meester Patrick weer met de kinderen naar het sportveld. Tijdens deze
gymlessen moeten de kinderen makkelijk zittende kleding dragen en schoenen aan doen die
geschikt zijn voor het sportveld. Denk hierbij ook aan droge sokken voor na de gymles.
Op school krijgen de kinderen de tijd om zich weer om te kleden.

Maandag 16 mei
groep 6 t/m 8
Kazemattenmuseum.

Dinsdag 10 mei
Groep 6 t/m 8
naar museum
‘De oorlogszolder’ in
Workum.

26 mei—29 mei
Lang weekend:
Hemelvaartsdag en
vrijdag 27 mei vrij.
Vrijdag 3 juni
Werkmiddag:
alle kinderen 12.00
uur uit.
Maandag 6 juni
Pinkstermaandag:
hele dag vrij.

Donderdag 16 juni
Ouderavond:
Informatie volgt.
De volledige agenda
is te vinden op onze
website.
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Geslaagde Koningspelen
Vrijdag 22 april werden er bij ons op school de Koningsspelen georganiseerd.
Een dag die in het teken staat van samen bewegen en gezond eten. Gekleed in het oranje of rood-wit-blauw
kwamen de kinderen op school. De dag werd gestart met het dansje op het lied FitTop10 van Kinderen voor
Kinderen. Daarna hebben we met alle kinderen van de Romte ontbeten in het Oranje lokaal. Met een goede
bodem konden ze fanatiek bezig met de spellen die klaar stonden. In de middag zijn de groepen 3-8 naar het
sportveld gegaan om hier Levend Stratego te spelen. Het was een geslaagde dag!

Onderbouw groep 1 t/m 3
Onze kring groeit mooi door: Nyck Koning is 4 jaar geworden, Jesse Jorritsma en
Marij Rameau draaien mee. We hebben dan 14 leerlingen in groep 0—3, gezellig!
Wat wordt er hard gewerkt: de kinderen van groep 3 zijn elke dag bezig met Veilig leren
lezen (een greep: nieuwe letters leren lezen/spellen en natuurlijk woordjes en zinnen
ermee maken, bijpassende oefeningen doen op de computer, elkaar een dictee geven
en dit controleren, taalspelletjes doen (samen of alleen) tijdens het taalcircuit).
Daarnaast wordt er elke dag geschreven: de nieuwe letters worden geoefend en
daarna wordt er in het VLL-werkboekje geschreven. Dat gaat heeeeel netjes!
Natuurlijk wordt er veel aandacht besteed aan het lezen: belangrijk voor alle kinderen
in alle groepen, maar vooral in de onderbouw om de interesse te wekken zodat er later
veel gelezen wordt! Naast lekker buiten spelen en met elkaar spelletjes doen (bewegend
leren werkt goed!), wordt er ook elke dag gerekend: ophalen wat er al geleerd is, maar
ook instructie van nieuwe sommen, de verwerking in het werkboekje en samen of alleen
de opdrachten van het rekencircuit doen: spelend leren werkt zeker!
Daarnaast is er gewerkt om de mooiste Moederdagcadeaus te maken: alvast een fijne dag!
Het thema ‘de duurzame supermarkt’ is in onze groep nog niet afgelopen: we gaan kijken
waar groente en fruit vandaan komt, hoe het groeit en of we zelf iets kunnen kweken, wat
daarvoor nodig is en ga zo maar door! Het worden leerzame weken en wie weet kunnen
we een lekker maaltje maken van wat er gaat groeien :-) Maar eerst een hele fijne Meivakantie gewenst!

Middenbouw Groep 4/5
Een maand met niet heel veel gekke dingen in de middenbouw. Er wordt hard gewerkt. Er worden
goede resultaten gehaald op de toetsen en dictees en we zijn bezig geweest met de duurzame
supermarkt. De kinderen zijn zich zeer bewust van dit onderwerp en ze weten er al veel van.
Verder zijn we met een nieuwe executieve functie bezig, namelijk “reactie inhibitie”. Dat betekent vooral dat de kinderen
eerst goed moeten nadenken voordat ze wat doen of zeggen. Met leerzame spelletjes en met incidentele momenten wordt
hier goed mee geoefend! Het groepsdoel wat we nu hebben past hier ook mooi bij, namelijk: Ik bemoei me eerst met mezelf
en dan pas met een ander. Verder hebben de kinderen vast al verteld dat Juf Wobkje zo nu en dan weer op school is.
Juf Wobkje gaat samen met de kinderen bezig in de tuinbakken op het schoolplein. Op de vrijdagmiddag na de Koningsspelen
en afgelopen donderdag is er al hard gewerkt! Er zijn plantjes geplant waar juf heel goed op past, zodat die later de tuin in
kunnen. Maar voordat ze de tuin in gaan moeten die er wel klaar voor zijn. De kinderen hebben al goed geholpen zoals jullie
kunnen zien op de foto. Ik weet zeker dat er straks weer prachtige tuinbakken op het schoolplein staan! Conclusie: er wordt
hard gewerkt, het is gezellig, maar we gaan eerst lekker de vakantie in.

Bovenbouw groep 6 t/m 8
Thema wereldoorlogen
Na de vakantie starten we in de bovenbouw met het thema Wereldoorlogen. Een thema wat nu heel actueel is
gezien de situatie in Oekraïne. Naast dat we hier bij stil staan duiken we ook de geschiedenis in. Om het
levendiger te maken gaan we met de bovenbouw op bezoek bij twee musea:
Op dinsdag 10 mei gaan we naar de tentoonstelling ‘De oorlogszolder’ van museum ‘Warkums Erfskip’ in het voormalige stadhuis in Workum. Het is net geopend en we zijn de eerste school die naar dit museum gaat en de
kinderen (en juffen) mogen feedback geven aan de medewerkers. Voor deze dag zijn we nog op zoek naar twee
ouders die willen rijden. We moeten deze dag om 10.00 uur in Workum zijn en vertrekken om 9.15 uur.
Op maandag 16 mei gaan we met de bovenbouw naar het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand. Hier zouden
we afgelopen schooljaar al op bezoek, maar toen werd het helaas afgelast. Dit jaar werden we alsnog uitgenodigd.
Deze dag zorgt het museum ervoor dat we met een bus worden opgehaald. Wel zouden we graag 1 begeleider mee
willen hebben. We vertrekken dan 11.30 uur van school. Het kan zijn dat we deze dag wat later zijn. Deze info volgt
nog. Opgeven om mee te gaan kan bij één van de juffen.
Huiswerk
Na de vakantie gaan we starten met huiswerk. Op het VO moeten de kinderen zich vaak zelf al
redden met het leren voor de toetsen. Om de kinderen hier op voor te bereiden zullen we hier
op school ook mee beginnen. U kunt hierbij denken aan het stampen van woordjes in het Fries
of Engels, maar ook topo. Meer info volgt.
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