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Voor het eerst naar SBS ‘De Romte’
Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2.
In het begin is het voor u en uw kind vaak erg wennen. Daarom willen we u door middel van dit informatieboekje wegwijs maken in groep 1 en 2.
Voor de eerste keer naar school gaan is leuk, maar ook erg spannend voor zowel het kind als voor de ouders.
Het kan vragen oproepen. Dit kunnen eenvoudige vragen zijn, zoals ’wat moet mijn kind meenemen naar
school’ tot vragen over de individuele ontwikkeling van uw kind. Ook voor ouders die al een kind op school
hebben, is deze informatie zeer waardevol, want er verandert vaak veel in onderwijsland.
Informatie over de andere groepen kunt u vinden in de schoolgids. Deze staat ook op onze website
www.deromte.nl. Natuurlijk is er een papieren versie verkrijgbaar. Verder kunt u ons op Facebook volgen
om zo een indruk te krijgen van alles wat wij op onze school doen.

Onze basisschool is een openbare basisschool met een samenwerkingskarakter. Dit houdt in dat kinderen
van ouders met verschillende levensbeschouwingen de school bezoeken. We gaan uit van respect voor
ieder mens en de eigen maatschappelijke of godsdienstige levensbeschouwing. Dat zorgt ervoor dat
iedereen zich thuis mag voelen op SBS ‘De Romte’.

Met vriendelijke groet,
het onderwijzend personeel van SBS ‘De Romte’ .
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De eerste weken op school...

Voordat uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, maken u en uw kind eerst kennis met de
leerkrachten van onze school. Tijdens deze kennismaking stelt de leerkracht vragen over uw kind om
zo een zo goed mogelijk beeld van hem of haar te krijgen. Dit zijn vragen die te maken hebben met
bijvoorbeeld de interesses van uw kind, hoe de ontwikkeling tot nu toe is geweest, de zelfstandigheid
van uw kind is en waar we extra aandacht voor moeten hebben. U vult dit in op het intakeformulier.
Er worden vier ochtenden gepland waarop uw kind gaat meedraaien in zijn of haar groep.
Dit is om alvast een beetje te wennen aan de nieuwe situatie. We hopen daarmee de overgang van
thuis naar school zo soepel mogelijk te laten verlopen en dat uw kind zich zo snel mogelijk thuis zal
voelen. Vervolgens geeft de leerkracht het inschrijfformulier mee naar huis om het in te vullen.
Voor vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht.
Het kan zijn dat uw kind door de vele indrukken erg moe is. Het ene kind kan al hele dagen naar
school, een ander heeft genoeg aan alleen een ochtend. In overleg met de leerkracht is er altijd een
passend ritme te vinden, want wij willen allemaal het beste voor uw kind!
Op SBS ‘De Romte’ werken we in combinatiegroepen: uw kind komt in de combinatiegroep 1, 2 en 3.
Omdat we niet elke dag voldoende formatie hebben voor drie leerkrachten (onder-, midden en bovenbouw), hebben we op verschillende dagen ook de combinatie groep 1 — 4 en 5 — 8. Op deze dagen
wordt de lesstof aangepast aan het dagelijkse programma. Door samenwerkend leren wordt er gebruik
gemaakt van elkaars kwaliteiten en maken we er een leerzame en plezierige dag van!
Waar een kleine school groot in kan zijn!
Zijn er vragen, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht.
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Hoe ziet een schooldag eruit?
•

’s Morgens om 8:20 uur gaat de deur open. In de gang mag je je jas ophangen bij je naamplaatje. Je rugzak met
het fruit doe je in de mand, je beker zet je in de bak op de koelkast in de gang (drinken voor in de pauze en
drinken voor bij de lunch). Je hebt een eigen stoeltje met je naam erop.
Je ouders mogen jou dan in de klas brengen. Je kunt natuurlijk je werkjes die je hebt gemaakt even laten zien.

•

Rond 8:25 uur gaan de kinderen naar binnen, zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.
Dit geldt voor alle leerlingen van onze school. We starten in de kring met een gezamenlijke activiteit.

•

Elke dag is een leerling het hulpje van de juf. Deze leerling mag allerlei karweitjes doen, zoals bijv. de tassen
uitdelen voor het fruit eten of juf even helpen.

•

In de kring vinden diverse activiteiten plaats, zoals verschillende taal- en rekenactiviteiten, muziek, verkeer,
Soemo (lessen over de sociaal-emotionele ontwikkeling,) levo (lessen over levensbeschouwelijke vorming en
godsdienstige vorming), Frysk, English. Dit kan met groep 1 en 2 zijn, maar ook met een andere combigroep of
een groepje wat extra instructie nodig heeft. We gebruiken in alle groepen elke week coöperatieve werkvormen (vormen waar kinderen samen werken). In groep 1 en 2 zijn deze vormen o.a. ‘wandel en wissel uit ’,
‘puzzels’ en ‘binnenkring - buitenkring’.

•

Na de kring begint de werkles. Op Weektaak zien de kinderen uit welke activiteiten zij mogen kiezen. Dit zijn
activiteiten die passen bij het thema. Nadat iedereen een plekje heeft gekozen begint de werkles. Tijdens deze
werkles observeert en begeleidt juf de kinderen. Na de zogenaamde ‘moet-werkjes’ mogen er ‘mag-werkjes’
worden gekozen. Ook dit wordt op de Weektaak aangegeven. Door de Weektaak leren de kinderen al heel snel
structuur te geven aan hun dagelijkse activiteiten. Groep 2 krijgt later in het schooljaar een eigen Weektaak,
zodat ze (met begeleiding van juf) dit zelf in kunnen vullen als voorbereiding op de Weektaak in groep 3.

•

Na de werkles gaan we in de kring en het hulpje deelt de tassen uit. We zingen een lied, gaan fruit eten en
drinken, dit is van 10:00 tot ongeveer 10:30 uur. De kinderen mogen (in stukjes gesneden) fruit meenemen in
een bakje met de naam er op. Wanneer uw kind beslist geen fruit wil eten, dan mag een boterham met gezond

beleg ook. Graag drinken zonder prik in een niet te volle beker die goed sluit (ook weer met van de naam ).
•

Vervolgens gaan we naar buiten. Bij slecht weer gymmen we in het eigen lokaal met klein of groot materiaal,
maar dit kan ook een spelles, dramales of muziekles zijn. De kinderen gymmen in hun ondergoed of gymkleren
met (stroeve) gymschoentjes met een witte zool, graag voorzien van de naam.
Eén keer per week wordt de gymles gegeven door onze gymmeester. Vanaf 1 oktober tot 1 mei gaan we met
de kinderen van groep 1 t/m 8 met de bus naar de gymzaal in It Trochpaad in Wommels voor de gymles.
De rest van het schooljaar wordt de gymles gegeven op het sportveld, het plein of in het oranje lokaal (hangt
af van het weer). Gymkleding is dan verplicht en ook gymschoenen met een stroeve witte zool.

•

Om 12:00 uur is het tijd om te lunchen. De kinderen zitten bij elkaar in de kring. We maken hier ook een rustmoment van. Na het eten doen de kinderen de tas in de ton, gaan naar de w.c. en dan naar buiten om een
frisse neus te halen (groep 1 t/m 8). Hierna volgen er (meestal) gezamenlijke lessen (bijv. verkeer, muziek,
natuur, crea) of lessen per bouw.

•

We eindigen de dag in de kring. De spullen worden uitgedeeld en om
14:10 uur is het tijd om naar huis te gaan (op vrijdag is dit om 12.15 uur).
Natuurlijk bent u altijd van harte welkom om, voor– of na schooltijd,
nog even de werkjes of andere creaties te bekijken of voor een gesprek!
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Wat leert mijn kind op SBS ‘De Romte’?
In groep 1 en 2 ontwikkelen de kinderen zich op verschillende gebieden:
•

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. De groepsvorming,
en het sociaal emotionele welzijn van de kinderen staat voorop. In een veilig klimaat kan een kind zich ontplooien
en daardoor groeien. Daarom vinden wij het bijv. belangrijk dat een kind zelf een ruzie of meningsverschil op
probeert te lossen (al dan niet samen met juf) met woorden: jong geleerd — oud gedaan!

•

Iedere dag doen we na de inloop een kringactiviteit om de taalontwikkeling te stimuleren. De kinderen leren
belangstelling voor elkaar te hebben, luisteren naar en praten met elkaar. Zo wordt o.a. de woordenschat uitgebreid en leren ze zich te uiten, ervaringen te delen en op elkaar te reageren. Door te spelen in de schrijfstempelhoek en de leeshoek wordt deze ontwikkeling nog eens extra gestimuleerd op een speelse wijze.

•

Tijdens de werkles kunnen de kinderen op hun eigen niveau werken met de verschillende ontwikkelingsmaterialen.
Zo kunnen ze werken met allerlei soorten puzzels en opdrachten, taal– en rekenopdrachten, bouw– en
constructiemateriaal, teken– en knutselmateriaal. Rollenspelen komen o.a. aan bod in de poppenhoek.
Vanuit de doelen die we stellen, kiezen we een thema dat zoveel mogelijk aansluit bij dat wat de kinderen op
dat ogenblik bezighoudt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de seizoenen, beroepen, de boerderij of de post.
Maar ook komen feesten als Sinterklaas, Kerst en Pasen aan bod.

•

Het bewegingsonderwijs neemt in de onderbouw een belangrijke plaats in. We proberen aan de bewegingsdrang
van de kinderen tegemoet te komen door middel van buiten spelen, gymlessen, spellessen en het bewegen op
muziek. Deze onderdelen zijn erg belangrijk voor de motoriek van het kind. Spelenderwijs leren ze hun eigen
lichaam beheersen. De ongedwongen sfeer tijdens de spellessen bevordert de sociale omgang met elkaar.
Als het mooi weer is, geven wij deze lessen buiten op het schoolplein of op het sportveld. Samen met groep 3
worden er elke week lessen Bewegend leren gegeven: samenwerkend leren én bewegen in één werkt heel goed!

•

Er is eveneens aandacht voor muzikale vorming. In een gezellige sfeer worden liedjes aangeleerd en andere
oefeningen gedaan met stem, gehoor en gevoel om zo o.a. maat en ritme te ontwikkelen. Het is hierbij van
groot belang dat de kinderen plezier beleven aan het maken van muziek. Om de week komt de muziekjuf
langs om muziekles te geven. Daarnaast worden de muzieklessen gegeven door de eigen juf.

•

Er zijn in de kleutergroepen ook computeractiviteiten die aansluiten bij de activiteiten van dat moment.
De kinderen kunnen tijdens de werkles op de computer werken (wij gebruiken hierbij de methode Kleuterplein).

•

‘De Romte’ is sinds januari 2014 een drietalige school . Vanaf groep 1
krijgen de leerlingen les in het “English, Frysk en Nederlands”.
Twee dagen in de week wordt er Frysk gesproken, de rest van de week
Nederlands. Natuurlijk worden de jongste kinderen in de moedertaal
aangesproken en worden ze uitgedaagd om de ‘vreemde’ taal te
proberen. Groep 1 en 2 krijgen 2 keer per week een half uur Engelse les
en dat wordt op een speelse wijze gegeven (bijv. de woordenschat uitbreiden door middel van een verhaaltje, plaatjes, filmpjes, maar ook
door liedjes te zingen). Vaak gebeurt dit in de combinatiegroep, zodat
er bijvoorbeeld een coöperatieve werkvorm ingezet kan worden.

*

Alle opdrachten in groep 1 en 2 vinden plaats rond een thema. Een thema duurt meestal een aantal weken.
De hoeken zijn hierop aangepast. De activiteiten die wij doen, staan ook allemaal in het teken van het thema.
Een thema kan iets zijn dat op het moment in de belangstelling staat of een algemeen onderwerp. Het kan ook
zijn dat de hele school aan hetzelfde thema werkt. In alle groepen gaan we steeds meer thematisch werken.
De doelen die bij een thema horen staan in de Doelenplanning, dit komt in het portfolio van het kind.

*

We zijn gestart met het houden van ‘driegesprekken’: een gesprek tussen de leerling, de ouder(s) en de leerkracht over hoe het met de leerling gaat, wat de verwachtingen zijn en wat hij/zij wil leren. Ook zijn we begonnen met het werken met het Doelenboekje. Hierin staan de doelen waar aan gewerkt wordt. Dit komt, samen
met de Doelenplanning en het werk waar de leerling trots op is, in het portfolio. We zijn in de midden– en
bovenbouw gestart met de WO-methode ‘Leskracht’, dit breiden we binnenkort uit naar de onderbouw.
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Wanneer naar groep 2…?
Aan het eind van groep 1 bekijken wij welke kinderen naar groep 2
gaan. Meestal stromen de kinderen gewoon door naar de volgende
groep, maar soms is het in het belang van het kind nodig om langer
te “kleuteren”. Dit wordt natuurlijk altijd besproken met de ouders.

Bij de kinderen die in oktober, november en december op school zijn gekomen, bekijken wij wat het
beste is voor het kind; of een verlenging van groep 1 of doorstroom naar groep 2. Deze groep leerlingen
valt namelijk onder de zogenoemde “vroege leerlingen” en heeft de mogelijkheid eerder naar groep 2
door te stromen. Er wordt door de leerkrachten, intern begeleider en ouders gekeken wat de beste
beslissing is. Altijd staat het belang van het kind voorop! Observaties van de leerkracht en resultaten van
observatielijsten omtrent Sociaal Emotionele Ontwikkeling worden meegenomen in het besluit.
Het definitieve besluit wordt genomen door de schoolleiding na overleg met de leerkrachten, intern
begeleiders en de ouders van het kind.

Groep 2 is anders dan groep 1; al is de scheiding in de praktijk vaak minder duidelijk zichtbaar.
In groep 2 gaan de kinderen steeds meer bezig met voorbereidende lees-, schrijf- en rekenactiviteiten.
Dit is voor de meeste kinderen ook de gevoelige periode en zo pikken ze het extra snel op. De activiteiten
worden spelenderwijs gedaan met spelletjes, concreet materiaal, bewegingsspelletjes enz.
Omdat sommige kinderen eerder of later in deze gevoelige periode zijn, is er nooit een hele duidelijke
grens aan te geven in de groep. Zo kunnen kinderen uit groep 1 die er aan toe zijn, ook meedoen met de
activiteiten van groep 2. Kinderen uit groep 2 die nog niet toe zijn aan deze voorbereidende activiteiten,
kunnen juist even een stapje terug nemen. Het uitgangspunt is altijd uw kind en daar wordt het aanbod
op aangepast.
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Regels op school...
We kennen op school verschillende regels. Deze regels worden aan het begin van het jaar tijdens de
Gouden Weken besproken met de kinderen en hangen in het lokaal. Deze regels vinden de leerlingen
zelf belangrijk en daarom zijn het ‘de regels van de leerlingen’.
De kinderen in deze groep hebben dit in september afgesproken:
•

We zijn aardig voor elkaar.

•

We praten om de beurt in de kring.

•

Heb je een vraag, dan steek je je vinger omhoog.

•

We helpen elkaar.

•

Als je iets niet wilt, dan zeg je: ‘stop, hou op’.

•

We lopen in de school (niet rennen).

•

Niet uitlachen, maar met elkaar lachen!

Toiletbezoek
Bij de deur hangt een wc-ketting om mee te nemen naar de wc. Eén voor
de jongens en één voor de meisjes. Diegene die naar de wc gaat, doet de
ketting om. Na het wc-bezoek worden de handen gewassen. Het is zeer
wenselijk dat een kind zindelijk is en zichzelf kan redden op de wc.
We vragen u als ouders om dit te oefenen! Formeel mogen wij kinderen
weigeren die niet zindelijk zijn, maar zo streng willen wij niet zijn.
Als het door omstandigheden nog niet helemaal lukt, dan helpen we
natuurlijk een handje!

Samenwerking met de scholen van OT Noord.
SBS ‘De Romte’ is één van de twaalf scholen van OT Noord van
Gearhing. De scholen staan onder leiding van twee directeuren,
zij worden bijgestaan door het Managementteam. Voor meer info,
kijk op www.gearhing.nl
Binnen dit onderwijsteam zijn meerdere samenwerkingsinitiatieven. Er worden gezamenlijke cursussen. netwerkbijeenkomsten
en uitwisselingen gehouden met deze scholen. Ook wordt er
samen aan thema’s gewerkt, zoals “Greidhoeke goes Onderwijs”
en het project over duurzaamheid. Het doel is van elkaar te leren
en elkaar te ontmoeten.
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Goed om te weten...

Schooltijden:
Maandag

8.30- 14.10 uur

Dinsdag

8.30 - 14.10 uur

Woensdag 8.30 - 14.10 uur
Donderdag 8.30 - 14.10 uur
Vrijdag
8.30 - 12.15 uur
(de kinderen van groep 3 t/m 8 komen gewoon om 14.10 uur uit).

Adresgegevens:
Itingewei 2, 8735 HT Itens. Telefoonnummer: 0515 332002. Mailadres: romte@gearhing.net
Omdat de leerkrachten zich zoveel mogelijk bezighouden met het lesgeven, nemen ze de vaste telefoon
niet op tijdens de schooluren. Mochten er dringende zaken zijn die niet tot na schooltijd kunnen wachten,
dan is de school bereikbaar via het mobiele nummer: 06-44337249.
Directie:
Tevens is het mogelijk in gesprek te gaan met de
directie van ons onderwijsteam.
Kijk voor de mailadressen op de site van de Gearhing.

Uw kind krijgt van school een linnen tas waarin alle gemaakte werkjes mee naar huis kunnen worden
genomen. Deze tas is de zogenaamde ‘heen-en-weer tas’. Deze tas wordt altijd weer mee terug
genomen om opnieuw te kunnen gebruiken. De tassen worden op school bewaard.
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Weekweetjes:
om de week ontvangt u de Weekweetjes via de mail
(ook te vinden op de website van de school). In de Weekweetjes zijn o.a. de data van alle activiteiten van de
komende tijd opgenomen. Verder krijgt u een toelichting
voor bepaalde activiteiten. We proberen zoveel mogelijk
informatie in de Weekweetjes te verwerken, zodat u
verder zo weinig mogelijk brieven krijgt.
Parro-app:
ouders krijgen ook informatie via de Parro-app. Dit is een besloten groep voor ouders en leerkrachten.
Er wordt zo o.a. informatie doorgegeven, er kunnen gesprekken gevoerd worden en foto’s gedeeld.
Kalender:
aan het begin van het schooljaar ontvangt u een kalender waarop de belangrijkste informatie en
planningen staan vermeld, zoals bijvoorbeeld vakantietijden, vrije dagen, vieringen etc.
Informatieavond:
aan het begin van het schooljaar wordt er een Informatieavond gehouden voor alle ouders. U wordt dan
uitgenodigd in de klas van uw kind. De leerkracht vertelt over de werkwijze in de klas, over de dagelijkse
gang van zaken, het verloop van bepaalde lessen etc. Natuurlijk is er ook tijd om vragen te stellen.
Ouderavond:
twee keer per schooljaar wordt er een ouderavond georganiseerd door en voor ouders. Op deze ouderavonden brengen verschillende geledingen binnen ‘De Romte’ verslag uit over activiteiten en financiën
van het afgelopen schooljaar of wordt er een thema-avond georganiseerd.
Driegesprekken—kindgesprekken:
drie keer per jaar plannen we voor alle groepen driegesprekken in. Tijdens dit gesprek tussen leerling,
ouder(s) en leerkracht worden de ontwikkelingen besproken, maar ook hoe het met de leerling gaat,
wat de gehaalde doelen zijn en waar nog aan gewerkt kan worden. Het verslag komt in het portfolio.
Gedurende het schooljaar worden er kindgesprekken gehouden (in november en mei), indien nodig
worden er vaker kindgesprekken ingepland (kan door de leerkracht of de leerling aangegeven worden).
Spreekuuravonden:
een aantal keer per jaar is er gelegenheid de leerkracht te spreken. U kunt zich hiervoor aanmelden.
Ook kan de leerkracht de ouders vragen. Natuurlijk kunt u tussendoor de leerkracht even spreken,
dan maakt u voor of na schooltijd een afspraak.
Portfolio
uw kind krijgt gedurende het schooljaar tweemaal het portfolio mee naar huis, namelijk in het midden
(januari/februari) en aan het eind (juni/juli) van het schooljaar.
Gesprek met de directie:
wilt u een gesprek met de directie, dan kunt u hiervoor altijd een afspraak maken (zie onze website).
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Ziekte leerling:
Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan, kunt u dit voor schooltijd
doorgeven. Dit kan telefonisch via 0515—332002. Uw kind kan natuurlijk
ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. Als uw kind op
school ziek wordt, proberen we de ouders / verzorgers van het kind te
bellen. Wij vragen u dan het kind van school te komen ophalen. Wij sturen
het kind nooit zelf naar huis. Ook al woont het kind dicht bij school.
Wanneer we geen gehoor krijgen, blijft het kind op school. Als de leerling
zodanig ziek is of er iets anders aan de hand is (bijv. gewond) waardoor
verzorging onmiddellijk nodig is, schakelen wij medische hulp in.
Ziekte leerkracht:
Bij ziekte van de leerkracht komt er een vervangende leerkracht. Wanneer geen invalkracht beschikbaar
is, zoeken we intern naar een oplossing. In het uiterste geval is er die dag geen les en sturen wij de
kinderen naar huis.

Leerplichtige leeftijd:
De leerplichtige leeftijd is 5 jaar. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Uw vierjarige kleuter mag
dus thuis blijven wanneer u denkt dat het nodig is. Dit altijd in overleg met de groepsleerkracht.
Verlofregeling:
Het is voor speciale gelegenheden mogelijk om buitengewoon verlof aan te vragen. Dit doet u met een
daarvoor bestemd formulier of via de website. De locatie-coördinator / directeur beoordeelt of er een
geldige reden is voor de aanvraag en geeft akkoord voor het verlof. Verdere informatie over verlofregeling en het aanvragen van verlof in bijzondere gevallen, kunt u lezen op onze website.

Hulpouders:
Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij een
aantal activiteiten op school. We zijn erg blij met deze ouderhulp! Hierdoor kunnen verschillende activiteiten ondernomen
worden die anders niet mogelijk zouden zijn!
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Fruit:
Voor het pauzemoment nemen de kinderen fruit mee in een bakje met de naam er op. Wanneer uw kind
dit niet wil of niet genoeg heeft aan alleen fruit, dan mag een boterham ook. De kinderen nemen eigen
drinken mee. Dit is drinken zonder prik in een niet te volle beker die goed sluit en ook weer voorzien van
de naam.
Continu rooster:
Tussen de middag eten de kinderen met elkaar een broodje in de klas. De kinderen nemen hun eigen
lunchpakket mee. We gaan er van uit dat er een gezonde lunch in het bakje zit. Het drinken wordt in de
koelkast bewaard. Naast samen eten, krijgen de kinderen de gelegenheid om te spelen, zicht te ontspannen en zich op te laden voor de middag. Het pedagogisch klimaat sluit aan bij dat van de school.

Verjaardagen kinderen:
Verjaardagen zijn voor kinderen erg belangrijk. Hier wordt dan ook veel aandacht
aan besteed. Uw kind krijgt een mooie feesthoed op, mag naast juf zitten en mag
een feestelijke kaart uitzoeken. Alle juffen zetten een felicitatie op de kaart.
De uitnodigingen voor het verjaardagsfeestje van uw kind graag bij het hek
uitdelen, dit om teleurstellingen te voorkomen.
Traktaties en dieet:
Kinderen die hun verjaardag vieren willen graag trakteren en dat mag natuurlijk.
Voor de gezondheid is het wel belangrijk om een traktatie te kiezen die goed is
voor de tanden. Geef de kinderen dus geen snoep enz. mee. Als iedereen zich
aan deze regel houdt, hoeven de kinderen ook niet tegen elkaar op te bieden.
Er zijn leuke boekjes met ideeën op dit gebied in de bibliotheek of kijk op internet.
(voor inspiratie kijk bijvoorbeeld op gezondtrakteren.nl of voedingscentrum.nl.).
Sommige kinderen volgen om gezondheidsredenen een dieet. Informeert u
hiernaar bij de leerkracht van uw kind. De leerkrachten willen graag op dezelfde
traktatie getrakteerd worden als de kinderen. Speciale traktaties zijn goed bedoeld,
maar niet nodig!

Iets kwijt?
Gevonden voorwerpen:
Omdat er nogal eens wat spullen blijven liggen in school of op het schoolplein zou
het fijn zijn als u alle spullen van uw kind voorziet van de naam. Mocht u toch iets kwijtgeraakt
zijn, dan kunt u in de hal van de midden- en bovenbouw in de bak met gevonden voorwerpen
kijken of het daar in zit.
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Tot slot...

We hopen dat u door middel van dit informatieboekje een beeld heeft gekregen van onze school
en de groep waar uw kind het komende schooljaar deel van uit zal gaan maken.
Als er onduidelijkheden zijn of u heeft nog vragen dan horen wij dat graag.
U kunt contact opnemen met de school en vragen naar de onderbouwgroepsleerkracht.

Contact:
romte@gearhing.net
0515 - 332002
Adres:
Itingewei 2
8735 HT Itens

Schouder aan schouder...

http://www.facebook.com/

‘Leren doe je samen, elke dag een beetje beter’
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www.gearhing.nl
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SBS ‘De Romte’
Itens

16

